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DE VREEDZAME SCHOOL 
Aanstaande vrijdag is er weer een studiedag. Op de 
ochtend werken wij aan DVS. Blok 3 komt eraan, deze 
gaat over de vaardigheden luisteren, mening geven, 
debatteren. In de bijlage vindt u de nieuwsbrief voor 
blok 3. De kletskaarten van blok 2 worden door de 
leerkrachten zelf aan u gestuurd via de week-update, 
deze komen vanaf nu alleen digitaal.  
 
RAPPORTMAPPEN 
We zijn druk bezig met het ontwikkelen van een nieuw 
rapport. Deze wordt digitaal. We gaan dus niet verder 
in de rapportmappen zoals u gewend bent. Maar, we 
willen wèl de inhoud bewaren. Dit doen wij door  
het rapport van uw kind in te scannen en in zijn/haar 
digitale leerlingendossier te hangen. Wilt u de paarse 
rapportmap meegeven naar school? Na het inscannen 
krijgt u de map terug en mag het voortaan thuisblij-
ven.  
 

TSO 
We zijn zoekende wat betreft de TSO. Deze loopt soms 
niet helemaal soepel, daarvan zijn wij ons bewust. We 
willen dingen die niet goed lopen meteen oppakken. 
We lopen soms tegen beperkingen aan, zoals een te 
kort aan medewerkers en ruimte. Hierin komt na de  
herfstvakantie hopelijk verandering. Gelukkig is er af-
gelopen week al een nieuwe medewerker gestart! 
We zijn erg blij met alle inzet en toewijding voor de tso 
die er nu is. Daar zijn wij dankbaar voor.  
 

 
Wij ontvingen vragen over het bedrag voor de TSO. 
Ouders vroegen zich af waar deze vandaan komt. Er 
werd eerder minder betaald, terwijl er externe mede-
werkers waren. De kosten voor het inhuren van exter-
nen waren erg hoog. Doorberekenen aan ouders zou 
betekenen, dat we een erg hoog TSO-bedrag moesten 
vragen. De PCA heeft daarom het verschil tijdelijk zelf 
betaald. Dit geld willen wij echter liever besteden aan 
leermiddelen en ook voor ons werd het bedrag te 
hoog. Daarom besloten wij de TSO met vrijwilligers te 
gaan draaien (tegen een vergoeding).   
 

Inmiddels is er een verhoging naar 200 euro per jaar 
doorgevoerd ten opzichte van het laatste bedrag dat 
ouders betaalden. Deze heeft te maken met de kosten 
die tegenwoordig gemaakt worden. Het lijkt daardoor, 
dat het TSO-bedrag is verhoogd terwijl er minder ser-
vice wordt geleverd. Dit is niet het geval. We betreu-
ren dat sommige mensen de communicatie hierover 
als onvoldoende hebben ervaren. We hopen dat deze 
uitleg alsnog bijdraagt aan meer duidelijkheid en be-
grip. 
 

We zijn overigens nog steeds op zoek naar medewer-
kers! Ouders die zich aanmelden voor dit vrijwilligers-
werk kunnen rekenen op een kosteloze TSO voor hun 
kinderen. De TSO-gelden vervallen voor ouders die de 
TSO bij ons komen draaien. Wees welkom u aan te 
melden! 
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KOFFIE-OCHTEND 
In het verleden heeft de PCA koffie-ochtenden voor 
ouders georganiseerd. Dit waren momenten waarop 
ouders en directie elkaar konden ontmoeten. Vaak 
was er een thema waar die ochtend aandacht aan 
werd besteed. Deze ochtenden zouden wij graag weer 
organiseren. In de volgende nieuwsbrief meer. 
 
 

KERSTMARKT 
De OR organiseert een gezellige kerstmarkt tijdens het 
kerstdiner van woensdag 21 december. Deze is voor 
ouders die het leuk vinden om tijdens het diner op 
school te wachten op hun kind. Ook hierover leest u in 
de volgende nieuwsbrief meer. Save the date!  
 

BERICHTJE VANUIT HET PCA-KOOR 
Na een vrolijke eerste periode gaat de tweede periode 
van het koor van start! En dat doen we natuurlijk in 
kerstsfeer. Alle kinderen uit de groepen 4 t/m 8 zijn 
weer van harte welkom om mee te komen zingen. De 
repetities vinden plaats op vrijdagmiddagen van 15-16 
uur op: 4-11, 11-11, 18-11, 25-11, 9-12 en 16-12. Aan 
het einde van de periode vindt een kerstoptreden 
plaats. Houdt uw kind van dansen en zingen? Stuur 
dan een mailtje naar m.deen@obspca.nl. 
Ik hoop vele enthousiaste kinderen te mogen begroe-
ten! 
 

Juf Merije Deen 
 

KORT 
-in de bijlage vindt u flyers van Jeugdwerk 
-denkt u aan het overmaken van de ouderbijdrage en    
 het tso-geld? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
MICROSOFT EDUCATION 
Voor de toekomstbestendigheid van ons onderwijs 
willen wij graag Microsoft Educationschool worden. 
Dit is een project van de Haagse Scholen (ons bestuur). 
Het betekent, dat wij technologie op een effectievere 
wijze willen inzetten om onze kinderen sneller, uitda-
gender en beter te laten leren. Een voorbeeld hiervan 
is het werken met de VR-brillen, maar ook het volgen 
van online extra trainingen en cursussen via KlasMastr 
door de leerkrachten over allerlei verschillende onder-
werpen.  
 

OPENING KINDERBOEKENWEEK 
De opening van de kbw was een succes! Meester Daan 
las voor en de boekenmarkt trok vele kopers en verko-
pers. We bedanken iedereen voor de grote inzet en 
opkomst!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Data november: 

 

-informatie-avond groepen 8   01-11  
-OR 02-11 
-start verlof Lizette Oudshoorn 25-11 
-herfstvakantie 22 t/m 30-10 
 

-Sint 05-12 (middag kinderen vrij) 
 

 
  

 


