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De buitenbieb
Je hebt er vast wel eens eentje zien staan, zo’n kastje
naast een huis of openbaar gebouw waar je boeken kan
ruilen of lenen, een buitenbieb of minibieb.
In onze wijk staan er ook een aantal, onder andere in de
hal van wijkcentrum de Hille. We fotografeerden er een
paar die we gevonden hebben maar er zijn er vast nog
meer.

Buitenbieb van Francien in de Heischouw

Van Francien is het kleurrijke kastje in de Heischouw, ze
was vroeger kleuterleidster en had veel kinderboeken. Ze
wilde dat meer kinderen daar plezier aan zouden beleven
en zo kwam ze op het idee van een buitenbieb. Er werd
een mooi kastje voor haar gemaakt met een dakje zodat
het weerbestendig was.

Vanaf het begin kwamen er veel mensen naar haar kleine bibliotheekje, ze liepen af en aan. Na een tijdje ging ze niet
alleen kinderboeken uitlenen maar ook allerlei andere boeken en zeker nu in deze coronatijd is er heel veel
belangstelling. Ze krijgt veel boeken aangeboden maar is wel selectief, niet alles gaat zomaar in de kast. Verouderde
boeken en de exemplaren die echt niet meer kunnen in deze tijd gaan weg. Maar het gros wordt optimaal benut,
sommige mensen geven de boeken door, sommige lenen ze en weer anderen ruilen ze.
Dus als jullie ooit zo’n leuk kastje ziet staan bij een huis,
kijk er dan gerust eens in ook al ben je niet zo’n lezer.
Er kunnen namelijk allerlei boeken in staan die je wel
interesseren, zoals knutselboeken, kookboeken en
breiboeken.
En misschien heb je wel zin gekregen om zelf een
buitenbieb te starten, op Pinterest staan bijvoorbeeld
talloze voorbeelden voor kastjes. Op deze twee websites
minibieb.nl en minibibliotheek.nl kan je ook aanmelden
zodat ze je makkelijk kunnen vinden en ook kan je daar
zien waar in je buurt een buitenbieb staat.
En trouwens, Francien zoekt nog iemand om haar kastje
een beetje op te knappen, wil je dat voor haar doen?
Mail even naar wijkkrantussen@gmail.com
Buitenbieb in de Kromstraat

o.a. in dit nummer:
Ontmoeten in Noord-West
Vermaak zonder computer
Nieuws van de wijkraad
Wijkcentrum De Hille
De jeugdpolitie
Van stip tot stip
Polderhof
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Kopij voor de volgende uitgave van 16 juni 2021,
uiterlijk inleveren op 28 mei 2021 voor 12:00 uur.
Buitenbieb in de Westerveldlaan
Wijkkrant Ussen is een uitgave van Wijkraad Oss Noord-West en Wijkcentrum De Hille
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Onderzoek in Oss Noord-West voor ontmoeten, zorg en wonen onder één dak
Op 26 maart j.l. is een intentieovereenkomst getekend voor het onderzoek naar de
ontwikkeling van één nieuw gebouw op de plek van het wijkcentrum De Hille en het
woon-zorgcomplex Loovelt. In het nieuwe gebouw komen ontmoeten, zorg en wonen
samen.
Waarom dit onderzoek?
Oss Noord-West heeft nu twee gebouwen voor ontmoeten: De Hille en De Bonte Hoef.
Eerder is in de Voorzieningenkaart Oss afgesproken dat ontmoeten op één plek komt. In de periode van nieuwe
plannen maken, nam BrabantWonen contact op met de gemeente Oss. Zij hebben plannen voor vernieuwbouw van
woon-zorg complex Loovelt naast wijkcentrum De Hille. Dit contact heeft geleid tot een gezamenlijk opdracht aan
architect Roy van Mechelen om te onderzoeken of bundeling van ontmoeten, wonen en zorg op deze twee plekken
past. Dit blijkt mogelijk en nu volgt de verder uitwerking van het onderzoek waarbij ook veel aandacht zal zijn voor
groen, verkeer en parkeren.
Wat zijn de plannen voor Loovelt?
Huize Loovelt krijgt binnenkort een noodzakelijke onderhoudsbeurt. Het gebouw blijft zoals het nu is totdat de
nieuwbouw van start gaat. Als de bouw van het nieuwe gebouw voor ontmoeten, wonen en zorg begint, gaan de
bewoners van Huize Loovelt tijdelijk naar andere woonruimte. Belangrijk is dat deze kwetsbare bewoners een goede
en mooie plek houden om te wonen met zorg. Daarvoor is vernieuwing van het gebouw noodzakelijk. Tot die tijd
investeren BrabantZorg en BrabantWonen in het onderhoud van het huidige gebouw. Ook zullen we zorgdragen voor
goede alternatieve huisvesting tijdens de bouw. Door samen te werken hopen we daarnaast meer verbinding en
ontmoeting tussen de wijk en de bewoners te realiseren.
Wanneer is duidelijk of het nieuwe plan doorgaat?
In 2021 valt het besluit over het onderzoek of ontmoeten, wonen en zorg
op de locatie van de Hille en Loovelt goed gecombineerd kunnen worden
in één gebouw. De Stichting MFA Noord-West is enthousiast over de
nieuwe ontwikkeling. Het was een flinke teleurstelling toen de plannen
voor de MFA rondom de huidige Ussenstelt niet konden doorgaan, maar
men heeft vertrouwen in het tweesporentraject, dat nu samen met
BrabantWonen en BrabantZorg verder wordt uitgewerkt. De wijkraad is
tevreden over de constructieve samenwerking. Met name door de
oprichting van de werkgroep ontmoeten, verwachten ze, dat er kansen
liggen om het laagdrempelig ontmoeten verder te ontwikkelen. Onderzoek
op de locaties van De Hille, Loovelt en sportzaal Ussenstelt moet duidelijk
maken hoe grote en kleine activiteiten voor ontmoeten verdeeld worden.
Wethouder Frank den Brok daarover: ‘De samenwerking biedt kansen om voor ontmoeten en sport goede oplossingen
te vinden in Oss Noord-West. Bovendien kunnen we met dit project ook nog extra woningen bouwen voor starters.
Dat is een extra pluspunt. Tegelijk met de plannen voor De Hille en Loovelt beginnen we aan plannen voor een
nieuwe sportzaal. Ook hier is straks ruimte voor ontmoeten.’
LeesExpeditie
Drie jaar geleden ben ik, Ria van de Haterd, begonnen met de LeesExpeditie. Door Julie Goosen van Ons Welzijn ben
ik in contact gekomen met een Syrisch gezin met 2 meisjes. Het oudste meisje was 4 jaar en ging net naar de
basisschool. Ik nam wat boekjes mee om uit voor te lezen met veel plaatjes erin. Ook een spelletje of een puzzel
maken vond ze erg leuk.
Boeken en spellen kun je ook bij de LeesExpeditie halen, die staan in een kast in het Anton Jurgenshuis. Maar je kunt
ook naar de bieb gaan. Heb je zelf geen abonnement dan neem je dat van het kind mee want die hebben allemaal
een gratis abonnement van de bieb.
Op deze manier leert niet alleen het kind goed Nederlands maar ook de ouders. Vanaf het begin heb ik gezegd dat zij
op het moment dat ik er ben ook Nederlands moeten praten met hun kinderen, want ze hebben de neiging omdat in
hun geboortetaal te doen. Daar leren ze heel veel van.
Ondertussen ging het jongste meisje naar de kinderopvang en begreep niet wat de juffrouw zei. Toen ben ik ook
begonnen om haar Nederlands te leren. Door corona ligt het even stil omdat ik liever niet bij hen binnen wil zitten.
Om toch contact te houden, heb ik ervoor gekozen om samen met het gezin te gaan wandelen en speeltuintjes te
bezoeken. Ondertussen praat je Nederlands met hen en je ziet onderweg van alles waar je over kunt praten. Zoals nu
de bloembollen waar ik ze de namen van leer. Ik doe het nog steeds met veel plezier.
Dus heb je een uurtje in de week over, bel of stuur een mailtje naar Julie Goosen, julie.goosen@ons-welzijn.nl,
tel. 06-30398974.
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Vermaak zonder computer
We speelden altijd buiten. Voor ons kinderen uit de Burgemeester Ploegmakerslaan waren de grenzen redelijk
duidelijk. Waar wij ons vermaakten, liep grofweg van de oude rijksweg Heesch–Den Bosch/Het Gielekes woud, de
polder tot de boerderij van Van Dijk en de Ussenstraat tot de Vijver, die toen nog zo helder was dat je er in kon
zwemmen. Uit deze bubbel kwam je alleen als je vanaf de lagere school naar de middelbare school ging, dan ging je
op de vrijdagavond naar het centrum van Oss waar het Juffie en Venezia vaste plekken waren om te verzamelen en
waar je later onderin de kelder bij Cunen naar de Carnebyshop ging om te genieten van het aanwezige bandje en de
geur van Manchesterse boxen (later netjes conduroy broeken genoemd).
Natuurlijk had je in augustus de kermis in Oss, met daarvoor de kermis in Berghem (trouwens de enige keer dat je
daar kwam). In de zomer was je in het zwembad aan de Marcharenseweg, waar je met vrienden en vriendinnetjes
hele dagen verbleef. Het grootste gedeelte van onze jeugd speelde zich echter af in het eerder genoemde vierkantje.
Daar was een grote plek ingeruimd voor het pleintje. Een groot vierkant plein vol met tegels en op een hoek bij
Tiggelman een klimtoren. Het oude Margrietterrein aan de Heischeutstraat werd door de jongens gebruikt om te
trainen bij Margriet onder de bezielende leiding van Broer Koets, of voor zich zelf tussen de paaltjes van de
afrastering een spelletje keeper te spelen. Voetballen kon je ook wel in de Burgemeester Ploegmakerslaan, Hier
maakte je van jassen goaltjes en schopten je je schoenen kapot op een lekke bal. Hier was de regel dat 3 corners een
penalty was en dit alles werd gespeeld zonder noemenswaardige problemen bij het nemen van de beslissingen en met
een minimum aan spelregels. De bal was te hoog of tegen de paal en telde dus niet en niemand protesteerde.
Aan de andere kant werden meer meisjes spelletjes gedaan als “zakdoek leggen
niemand zeggen” of touwtje springen. In de huukskes bij Tiggelman of Luijk werd er
gehaktold. Een gedutste tegel was de pot of er werd met krijt een ronde gemaakt.
Hierin kwamen de tollen te liggen die het bij het gooien niet deden of de rijtol van
meisjes. De bedoeling was dat met je haktol, zoveel mogelijk andere tollen uit de
pot werden gegooid waarbij er zoveel mogelijk schade aan deze tollen moest
worden aangebracht. Dit laatste werd gedaan door in de haktol een zware punt te
zetten, gesmeed door Pa Pauwels, die smid bij Philips was. Hij was zo aardig om
niet alleen voor zijn eigen zonen zulke moordwapens te maken maar ook de omringende jeugd voorzag van gesmede
punten. Had je die niet dan moest je het doen met een rare schroef, die je wat had bijgevijld. Als verdediging tegen
dit geweld kon je de bovenkant van de haktol voorzien van punaises. Deze punaises gaven even tegenstand aan het
grove geweld tot ook zij het begaven. Een bijprodukt van deze punaises was, dat niemand ze tijdens het draaien
durfde op te pakken. Je hele vingers gingen aan gort als je dat wel deed, dus stelen was er niet bij.
En het knikkeren. Hierbij had je verschillende onderdelen waarbij diverse soorten knikkers werden gebruikt. Voor het
echte werk had je een zogenaamde pikschuts nodig. Deze pikschuts was van staal en kwamen uit grote kogellagers
die meestal afkomstig waren van mensen die bij Philips werkten. De porseleinen pikschutsen kwamen van Organon
waar ze gebruikt werden in zgn kogelmolens. Hierin werden gedroogde stoffen tot poeder vermalen. Als je niet één
van de bovenstaande pikschutsen bezat, deed je eigenlijk nauwelijks mee. Naast de genoemde grote schutsen, had je
nog grote bonken en gewone bonken en kleintjes. Deze laatste drie waren van glas en konden allerlei tekeningen
hebben.
Het knikkeren had je in verschillende variaties. Je moet je voorstellen dat in de tijd van de babyboomers het jaar niet
alleen was ingedeeld in de bekende 4 jaargetijden, maar ook in zgn. periodes. Zo had je de knikkertijd, haktoltijd,
rolschaatstijd. Voor de meisjes had je springtouw, hoelahoep, rijtollen en stiekspringen.

De wijkbus rijdt weer!
De wijkbus heeft haar normale dienstregeling weer oppakken. De
inmiddels vernieuwde bus is voorzien van een scherm en de passagiers
zijn verplicht, net zoals in het openbaar vervoer, een mondkapje te
dragen.
De Wijkbus rijdt vanaf ‘s-morgens kwart voor negen tot ’s-middags
kwart over zes. Er wordt dan een één-uurs dienstregeling gereden
vanaf het station naar de Ruwaard en terug en dan naar Ussen en
terug. Daarbij worden alle bejaardenhuizen aangedaan en de
winkelcentra, de poli van Bernhoven en het Anton Jurgenshuis.
Informatie over vertrektijden en routekaart:
www.oss.nl/inwoners/openbaar-vervoer/wijkbus.htm
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Wijkraad Oss Noord-West is actief in uw wijk

Wijkraad Oss Noord-West

Wijkbewoners,

Informatie wijkraad

De wijkraad heeft nu al enkele keren via Teams vergaderd en dat
bevalt ons boven verwachting goed. We zullen dit dan ook, zolang
de wetgeving de standaard bijeenkomsten verbiedt, blijven doen.
Voor de periode erna zal bekeken worden of we van de geplande
openbare vergaderingen er enkele op locatie kunnen organiseren en
de rest zoals we dat gewend zijn in het wijkcentrum De Bonte Hoef.
Want er gaat toch eigenlijk niets boven een bijeenkomst, waar de
mensen lijfelijk aanwezig kunnen zijn.

Hekelstraat 3
wijkraadossnoordwest@gmail.com
www.wijkraadossnoordwest.nl
Jos Luijk (voorzitter)
Marian de Sain (secretaris)
Tel. 06-51850633
wijkraadossnoordwest@gmail.com
Jos Boerakker (penningmeester)
Tel. 0412-638039/06-51787046
jos.boerakker@ziggo.nl
Bas van Dijk (wijkraadslid)
wijkraadossnoordwest@gmail.com
Naomi van Dijk (wijkraadslid)
wijkraadossnoordwest@gmail.com

Opvallend is wel, dat zich bij de digitale versie veel nieuwe deelnemers melden, mensen die voor de corona-pandemie niet op de
reguliere meetings aanwezig waren. Wat hiervan de reden kan zijn,
is ons niet bekend maar wel interessant. Wat er gaat gebeuren als
we weer helemaal “normaal” gaan opereren weten we niet. We
hopen natuurlijk wel dat de digitale nieuwelingen zullen aanhaken
als dat gaat gebeuren.
Verder zien we dat onze berichten op Instagram account steeds
meer worden geliket. Dit, voor de wat oudere leden van de
wijkraad, nieuwe medium biedt veel mogelijkheden en onder de
bezielende leiding van Naomi en Marian, wint dit medium veel aan
populariteit.

Vacature (wijkraadslid)
Vacature (wijkraadslid)
Contactgegevens
Wijkcoordinator gemeente Oss:
Marie-Claire van de Wiel, tel. 140412
Toezichthouder:
Frans Keijzers, tel. 140412

Als laatste wil ik toch even verwijzen naar de nieuwe website te
weten www.mijnbuurtoss.nl. Op deze site kun je kijken wat er in
jouw of andere wijk gebeurd en ideeën om je straat, buurt, of wijk
te verbeteren. Kijk er maar eens naar en laat ons weten wat je er
van vindt.
Met vriendelijke groet,
Wijkraad Oss Noord-West
Jos Luijk

Handhaver:
Tibet Ozturk, tel. 140412
Wijkagenten voor Oss Noord-West:
Ruud Nooijen, tel. 0900-8844
ruud.nooijen@politie.nl
Anouk de Groot, tel. 0900-8844
anouk.de.groot@politie.nl
Gebiedsbeheerder gemeente Oss:
Sjoerd Willems, tel. 140412
s.willems@oss.nl
Sociaal werker Ons-Welzijn:
Peter van der Poort, tel. 088-3742525
peter.vanderpoort@ons-welzijn.nl
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Foto:
In de Biezenkamp zijn de
bomen vervangen omdat
deze hard achteruit gingen
en al jaren zorgde voor
zware hinder door vallende
peren (glad trottoir, veel
ongedierte en veel viezigheid). In overleg met de
buurt zijn onlangs Japanse
Notenbomen en krentenboompjes geplaatst waar
witte bloesem in komt.
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Wijkagenda mei 2021

Wijkcentrum De Hille in het coronajaar

Rijbewijskeuring
Elke 2e maandag van de maand bij
arts E.J. Windgassen.
Voor senioren, medische indicatie,
groot rijbewijs (CDE) en taxipas.
Afspraak maken, tel. 085-0650005 of
via https://rijbewijskeuringen.info/ of
via info@rijbewijskeuringen.info

Graag willen we jullie even bijpraten over hoe
het De Hille is vergaan in het afgelopen
coronajaar.
Direct na de carnaval kreeg het virus ook
vaste voet aan land in Nederland.

Donderdag 17 juni 2021
Openbare wijkraadsvergadering,
aanvang 20:00 uur.
Op moment van verschijning is nog
niet bekend of deze vergaderingen
digitaal of op locatie zullen
plaatsvinden.
Raadpleeg hiervoor de website
www.wijkraadossnoordwest.nl
Eetgroep Hille
De eetgroepen in het wijkcentrum De
Hille worden opgestart zodra het
mogelijk is.
Chille in de Hille
Deze activiteit wordt pas weer in
september hervat.
Theaterlessen
Zodra het weer kan worden
theaterlessen verzorgd voor kinderen
vanaf 4 jaar iedere zaterdagmorgen,
afhankelijk van leeftijd tussen 9u3012u00. Proefles 2 euro. Je kunt
gewoon binnenlopen.
Deze wijkagenda wordt
samengesteld op basis van de
gegevens die wij als redactie
binnenkrijgen.
Wilt u een activiteit vermelden in de
wijkagenda, laat het ons weten door
een mailtje te sturen aan
wijkkrantussen@gmail.com

Enkele weken later moesten we alle activiteiten van verenigingen en van
ons zelf staken en bleken ook enkele vrijwilligers besmet met het virus.
Gelukkig zijn zij na verloop van tijd weer hersteld.
Toen we De Hille moesten sluiten, wilden we juist nieuwe activiteiten
opstarten, waarvan wijkbewoners middels enquêtes hadden aangegeven
behoefte te hebben zoals gymlessen, yogalessen, tai chi, koffieochtend
voor ouderen, digitale ondersteuning etc.
Maar wat in het vat zit verzuurt niet dus als we het virus onder controle
hebben, pakken we deze initiatieven weer op.
Echter we hebben in het afgelopen jaar niet stil gezeten. In samenwerking
met de gemeente hebben we technische aanpassingen gerealiseerd. Zo
hebben we een volledig nieuw luchtverversingssysteem in de grote zaal
geïnstalleerd, zodat een betere klimaatbeheersing mogelijk is. In de op één
na grootste zaal (Kersenzaal) hebben we airco geplaatst, zodat het hier in
de zomer ook goed toeven is. Verder zijn de klapdeuren naar de grote zaal
vervangen door een automatische schuifdeur en zijn de toiletgroepen
opgeknapt door het aanbrengen van nieuwe vloeren.
We zijn ervan overtuigd, dat deze verbeteringen het verblijf van onze
gasten in de toekomst zullen veraangenamen.
In de tussentijd zijn een aantal van onze bestuursleden actief in een
werkgroep om samen met de Gemeente Oss, Brabant Wonen en Brabant
Zorg plannen te ontwikkelen om te komen tot een nieuw wijkcentrum voor
de wijk Oss Noord-West, waar alle activiteiten van de wijkcentra De Hille
en Bonte Hoef kunnen worden samengevoegd.
In het afgelopen jaar heeft de Wijkstichting Oss Noord-West helaas z’n
activiteiten om verschillende redenen moeten staken. Enkele belangrijke
activiteiten van de stichting zijn overgenomen door de Wijkraad en het
Wijkcentrum, zoals ondersteuning van buurt- en straatverenigingen,
redactie en uitgifte van de wijkkrant en de jeugdactiviteit Chille in de Hille.
Tot slot zou ik wijkbewoners met goede ideeën voor nieuwe activiteiten op
het gebied van zorg, ontmoeten, sport en spel etc. willen vragen deze
kenbaar te maken, zodat we deze in samenwerking verder kunnen
ontwikkelen.
Hopelijk kunnen we jullie over niet al te lange tijd weer begroeten in
De Hille.
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Wij, Aron Hellings, Talitha Maas, Carin Spiertz en Hans van Mierlo
(waarnemend tot juni) zijn de jeugdagenten van Politie Oss.
Wat doet een jeugdagent nu eigenlijk?
Wij proberen op een laagdrempelige manier contact te leggen met de jeugd, dit doen wij onder andere door het
bezoeken van jeugdplekken. Deze wordt ook wel een JOP genoemd. Wij maken graag een kletspraatje met de
jongeren en stellen onszelf voor als jeugdagenten. Wij proberen op deze manier een band met ze op te bouwen. Wij
hopen dat de jeugd ons dan weet te vinden als ze ons nodig hebben.
Een andere manier om in contact te komen met de jeugd is via
middelbare scholen, die we regelmaat bezoeken. Op enkele scholen
houden wij een spreekuur. Leerlingen maar ook leraren kunnen dan naar
ons toe komen met vragen of problemen, of gewoon een kletspraatje.
Op deze manier proberen wij herkenbaar te zijn voor de jeugd.
Wij als jeugdagenten proberen zoveel mogelijk de strafzaken op te
pakken waar jeugd bij betrokken is. Dit kan bijvoorbeeld als er een
aangifte gedaan wordt van een mishandeling. Wij doen dan onderzoek
naar de zaak en proberen deze op te lossen zodat er een dossier
opgemaakt kan worden. Op deze manier komen wij in contact met de
jeugd en proberen wij zo het vertrouwen te krijgen. Wij kijken altijd
naar het strafbare feit maar kijken ook of er mogelijk andere hulp nodig is voor de jeugdige of het gezin. Mocht er
andere hulpverlening nodig zijn dan maken wij een zorgmelding op. Hierin vermelden wij waarom wij ons zorgen
maken. Deze melding wordt dan verzonden naar Veilig Thuis.
Zoals je ziet proberen wij op verschillende manieren in contact te komen met de jeugd.
Met regelmaat hebben wij overleg met diverse ketenpartners zoals gemeente, straatcoach, boa, Ons Welzijn, scholen
en de Raad voor de Kinderbescherming. Tijdens deze overleggen bespreken we hoe het gaat met de jeugd en of er
problemen zijn en hoe we deze kunnen aanpakken. Door met alle partners dit te bespreken hopen we de juiste
hulpverlening te krijgen voor de jeugdige en het gezin.
Tot slot!
Wil je graag contact met een jeugdagent voor het bespreken van een casus. Of heb je een andere vraag dan zijn wij
op deze manier te bereiken. Wij zijn te vinden via Instagram onder de naam: jeugdagenten_oss_bernheze.
Via het algemeen politienummer: 0900-8844 of via de wijkagenten Anouk de Groot en Ruud Nooijen.
Tot ziens in de wijk.
Belangrijke mededeling voor alle jongeren tussen de 14 en 27 jaar!
Wat is MET?
MET staat voor maatschappelijke ervaringstijd waarin
jongeren gedurende een half jaar een maatschappelijke
bijdrage leveren en tegelijkertijd aan hun persoonlijke
ontwikkeling werken.
Het kan van alles zijn. Je mag iets kiezen wat bij jouzelf past.
Bijvoorbeeld, dansles geven of een boek schrijven of …..

Ook in je eigen wijk!
Je kunt je talenten inzetten en verder ontwikkelen in je eigen
wijk. In samenwerking met de wijkraad kun je je MET-plek ook
invullen door aan te sluiten bij bestaande vrijwilligersinitiatieven
zoals de vuilprikgroep, klussengroep of preventiegroep. Je kunt
zelf ook activiteiten gaan organiseren voor anderen….
Maak je 80 uur in 6 maanden. Hiervoor krijg je een vergoeding
en een europascertificaat. Voor vragen over een MET-plek in de
wijk: Doky de Kleyn (Ons Welzijn), tel. 06-14342389 of
doky.dekleyn@ons-welzijn.nl
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Ook interessant voor ondernemers:
•
Bind jongeren aan jouw organisatie
of bedrijf
•
Maatschappelijk verantwoord
ondernemen
Aanmelden of meer info
•
tel. 06-40661614
•
met@ons-welzijn.nl
•
www.projectmet.nl
•
Instagram: project_met
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Paaslunchpakketten 3 april 2021

Nationale buitenlesdag op De Lockaert

Zaterdag 3 april kwam de Paashaas
voorbij
Hij had voor 50 mensen
lekkernijen
bij

Op dinsdag 13 april deden wij op De Lockaert natuurlijk
weer mee aan de Nationale buitenlesdag. Alle kinderen
gingen deze dag buitenactiviteiten doen. Frisse buitenlucht, beweging en een natuurlijke omgeving zijn goed
voor de fysieke en mentale gezondheid van kinderen en
zorgen ervoor dat kinderen beter presteren!

Samen gezwoegd en alles verdeeld
Hebben we ons geen moment verveeld
Gezegend dit weer waar te mogen maken
50 blije gezichten ons in ’t
hart te laten raken
Danken
wij Ons Welzijn,
de Wijkraad
Die ons bijstonden met steun

de vrijwilligers en
, geld

en daad.

Beestjes zoeken, optellen met sprongen, muziekles of een
geschiedenisrace, alle vakken zijn geschikt voor een
buitenles. Op De Lockaert staan buitenlessen ook het
gehele jaar op het programma. Er is een buitenlokaal en
moestuin, waar de kinderen in mogen werken tijdens de
ateliermiddagen. Doordat kinderen in samenwerkingsopdrachten actief bezig kunnen zijn, blijft de geleerde stof
beter hangen en kunnen de kinderen actief oefenen met
bijvoorbeeld het cijferend optellen en aftrekken.

www.kleurplaten.nl
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Colofon
Deze wijkkrant is een gratis
huis-aan-huisblad voor de
buurten Heihoek, Vlashoek,
Amsteleind, Hoefeind,
Hazenkamp, Loovelt, Lockaert,
Westerveld, Klein Mikkeldonk,
Schalkskamp, Langendonk en
Buitengebied-West. De krant
verschijnt 8x per jaar in een
oplage van 5100 exemplaren.
Adres wijkkrant Ussen
Hekelstraat 3, 5345 XH Oss
wijkkrantussen@gmail.com
www.wijkraadossnoordwest.nl
Tel. 06-51850633
Redactie en opmaak
Marian de Sain
Annie van Hoek
Julie Hoefsloot
Marian Brands
Verspreiding
Uitgeverij Talvia via het
Weekblad Regio Oss
Drukwerk
www.lokaalensneldrukwerk.nl
onderdeel van Weekblad
Regio Oss
Aanleveren berichten of
artikelen
Berichten of artikelen voor de
wijkkrant kunt u mailen naar
wijkkrantussen@gmail.com.
Digitale wijkkrant
Wilt u de wijkkrant digitaal ontvangen? Stuur een email naar
wijkkrantussen@gmail.com.
Wijkkrant Ussen accepteert
geen enkele aansprakelijkheid
voor de inhoud van de door
derden aangeleverde teksten.
De redactie behoudt zich het
recht artikelen en beeldmateriaal aan te passen/in te
korten. Aangeleverde artikelen
zijn bij plaatsing eigendom van
wijkkrant Ussen.
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Even voorstellen!
Vanaf januari 2021 ben ik de nieuwe directeur van de
Polderhof. Graag stel ik mijzelf en de school in deze wijkkrant
aan u voor.
Mijn naam is Marjon Dorjee. Samen met mijn gezin ben ik
afgelopen jaar van Utrecht naar Oss verhuisd. We zijn hier
dichter bij familie en genieten volop van de mooie natuur om
ons heen.
Een basisschool moet voor elk kind een fijne veilige plek zijn. Een plek waar
leerlingen uitgedaagd worden zichzelf te ontwikkelen, waar ze mogen zijn wie
ze zijn. Om deze omgeving te kunnen bieden vind ik het belangrijk open en
duidelijk te communiceren. Ik ben graag in gesprek met leerlingen, collega’s en
ouders om samen zorg te dragen voor goed onderwijs.
De Polderhof is…
- een Daltonschool. We werken vanuit de kernwaarden samenwerking,
verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, reflectie en effectiviteit.
- georganiseerd in 3 units (groep 1-3, groep 4-5, groep 6-8), waarbinnen veel
wordt samengewerkt door de leerkrachten en leerlingen van de
stamgroepen;
We werken…
- zo veel mogelijk in kleine groepen. Zo kunnen we goed zien wat iedere
leerling nodig heeft. We vinden het erg belangrijk om alle kinderen goed te
kennen. Want alleen als een kind zich prettig voelt, kan het zich optimaal
ontwikkelen.
- op meerdere plekken in de school, zowel binnen als buiten het eigen
klaslokaal;
- met takenwerk, waarin kinderen hun eigen keuzes leren maken en steeds
meer verantwoordelijk worden voor hun eigen leerproces;
- samen met leerlingen en ouders. Samen zijn we immers de school. We
ontmoeten elkaar tijdens periodieke gesprekken en tussendoor als dit nodig
is. Vanaf groep 5 voeren we ouder-kindgesprekken.
Welkom!
Acht jaar samen spelen, leren en werken. Om te groeien tot een kind dat
zelfstandig is, verantwoordelijkheid neemt en in staat is eigen keuzes te
maken. De school die je kind in dit groeiproces mag stimuleren en begeleiden,
kies je niet zomaar. In de school zijn en de sfeer proeven is daarbij van belang.
Om gevoel te krijgen bij de school en te zien hoe het onderwijs er uit ziet. Is
uw zoon of dochter ongeveer 3 jaar, en bent u nieuwsgierig naar onze school?
Neem contact met ons op via 0412 690 353 en we maken snel een afspraak!
De Polderhof in de wijk
Paas-speurtocht
Bij tien speeltuinen waren paaseieren verstopt. Alle kinderen van de wijk
konden meedoen met onze speurtocht. En dat deden heel veel kinderen! 115
goede inzendingen werden ingestuurd. Uit die inzendingen zijn tien winnaars
getrokken, die elk een leuke prijs verdienden. Wij vonden het een groot succes
en kunnen niet wachten om weer een speurtocht te organiseren.
SEC on Tour
In de maanden maart en april maakte het SEC een tour langs de schoolpleinen
in de wijk Ussen. Kinderen van alle leeftijden werden uitgedaagd mee te
bewegen met voetballers van TOP Oss. We hebben genoten van de gezelligheid
en het samen buiten bezig zijn.
Jubileum
Dit jaar bestaat de Polderhof 40 jaar. Een prachtig jubileum om uitgebreid bij
stil te staan! We zijn druk bezig met het plannen van allerlei leuke activiteiten
voor de leerlingen die nu én ooit op school zaten. Hopelijk zien we u in
september tijdens onze feestweek!
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