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De Pi dag
Gisteren zijn we met alle kinderen, van de hele school richting de Stenden pabo in
Emmen gereden om deel te nemen aan de Rekendag. Het thema van de reken-dag was
Pi. Er was een gezamenlijke start voor alle kinderen van drie basisscholen. Daarna
gingen de groepen uiteen o.b.v. pabo studenten en de leerkrachten. Iedere groep had
vaste begeleiders en activiteiten die aansloten bij de betreffende groep. Er was een
gezamenlijke afsluiting. Het was een prachtige, bijzondere, goed georganiseerde en
leerzame dag.
Oudergesprekken groep 1 en 2
Maandag 26 maart en dinsdag 27 maart vinden de oudergesprekken van groep 1 en 2
plaats. De onderbouwleerkrachten hebben dan de tweede periode van dit schooljaar
van Dorr afgesloten. Ouders worden door de leerkracht uitgenodigd voor een gesprek.
Leefstijlonderzoek gemeente Borger-Odoorn: doe mee!
De gemeente is erg nieuwsgierig naar de leefstijl van de mensen die in Borger-Odoorn
wonen. Bewegen ze? Hoe doen ze dat dan en waarom? En wat eten mensen? Als we de
antwoorden op deze vragen weten, kan de gemeente het beleid zo goed mogelijk laten
aansluiten bij de behoeften en wensen die er zijn. Daarom wordt er voor de derde keer
een leefstijlonderzoek gehouden onder een grote groep inwoners.
Een gezonde leefstijl is voor iedereen belangrijk. Ook deze school werkt daarom mee
aan het onderzoek van de gemeente. We vragen de ouders/verzorgers van kinderen in
groep 1 t/m 4 om een (online) vragenlijst in te vullen over hun kind. De kinderen in de
groepen 5 t/m 8 vullen de vragenlijst zelf in de klas in.
Akkervarken
De kinderen van groep 1 en 2 zijn naar het bedrijf Akkervarken geweest. Dit uitstapje
stond in het teken van het thema waarmee de kinderen werken. Ze hebben varkens en
andere dieren gezien, ze hebben genoten en veel geleerd.
Cito toetsen
Nadat de kinderen de cito toetsen hebben gemaakt, gaan de leerkrachten aan de slag
met nakijken, analyseren, kijken waar extra aandacht voor moet zijn en plannen in het
logboek wanneer die instructies worden gegeven. De resultaten van de cito’s worden op
schoolniveau ook bekeken. Ze worden vergeleken met voorgaande jaren, ook dit
bekijken we goed, we analyseren dit en kijken wat nodig is om hierin te verbeteren.
Deze resultaten en de acties worden tijdens het opbrengstgesprek met de directeur
besproken.
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Bureau Meesterschap
De begeleiding die is ingezet op begrijpend lezen en woordenschat in de periode van de
voorgaande directeuren, wordt vandaag afgerond met een aantal klassenbezoeken door
Brenda Kokje van Bureau Meesterschap.
Verkeer
Maandag 19 maart gaan we met een aantal mensen van o.a. VVN, enkele
verkeersouders, mensen van de Rehoboth, de gemeente en wij, kijken naar de onveilige
verkeerssituatie om daar vervolgens met elkaar over te hebben. We hopen zeer, dat er
op korte termijn actie wordt ondernomen m.b.t. de verkeerssituatie op het zuiderdiep.
Bevers
De kinderen van de bovenbouw hebben theorie- en praktijklessen over Bevers. De
lessen worden verzorgd door Het Drents landschap. De lessen passen in het thema
bouwen. De bever is namelijk ook een uitstekende bouwer. De theorielessen zijn al
gegeven in school. De praktijklessen volgen op donderdag 22 maart.
Screening groep 2 door GGD
Donderdag 22 maart en dinsdag 27 maart worden de kinderen van groep 2 gescreend
door de assistent van de schoolarts mevrouw Herma van Getsen.
Schoolarts
Maandag 26 maart is de schoolarts aanwezig op school, mevrouw Kirsten Vergunst.

De volgende
nieuwsbrief
verschijnt
donderdag
29 maart 2018.

GGD Kind dossier
Mijn Kinddossier is een online portaal waar ouder(s)/verzorgers informatie kunnen
vinden over de gezondheid, ontwikkeling, groei en opvoeding van hun kind(eren) tot de
leeftijd van 12 jaar.
Hygiëne GGD
Pubers hebben meer behoefte aan privacy dan jonge kinderen, en zullen niet meer zo
gemakkelijk tegelijk met hun ouders de badkamer gebruiken. Toch kun je vaak wel zien
hoe je kind met hygiëne omgaat. Af en toe kunnen jongeren daarbij nog wel een tip
gebruiken.
Wassen of douchen
In de puberteit verandert de transpiratiegeur van kinderen. Als ze bezweet van het
sportveld komen, kunnen ze soms echt stinken. Dat is even wennen, ook voor de
ouders. Soms hebben ze zelf niets in de gaten. Je kunt ze daar een beetje mee helpen,
want vrienden of klasgenoten kunnen het vies vinden.
* Dagelijks douchen is niet altijd echt nodig. Het kan zelfs onprettig zijn voor kinderen
met een gevoelige huid.
* Uiteraard moet je kind zich wel dagelijks wassen, bijvoorbeeld met een washandje bij
de wastafel.
Zweten
Aan het begin van de puberteit gaan bij kinderen de zweetklieren onder de oksels,
voeten en bij de geslachtsdelen werken. Dit gebeurt onder invloed van hormonale
veranderingen.
* Het is goed om in de gaten te houden of je kind elke dag de oksels en voeten met zeep
wast.
* Controleer ook of je kind na het wassen en afdrogen deodorant gebruikt.
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* Als je veel transpireert is het beter om je wat vaker te wassen dan om steeds opnieuw
deodorant te gebruiken zonder je te wassen.
Haren wassen
In het begin van de puberteit krijgen jongeren last van vette haren. Dagelijks het haar
wassen maakt dat alleen maar erger. Beter is om het haar om de dag te wassen. Wast je
kind het haar wel elke dag, laat het dan een ‘shampoo voor elke dag’ gebruiken. Dat
geldt ook voor schoolgaande kinderen.
Voor de spiegel
Let erop dat kinderen regelmatig hun handen wassen en hun nagels knippen en
schoonhouden. Meisjes zijn daar meestal eerder attent op dan jongens. Meisjes staan
vaak lange tijd in de badkamer met hun haar en make-up te experimenteren. Lach je
dochter niet uit. Dat experimenteren wordt na een paar jaar vanzelf wat minder. Het is
nu belangrijk voor de ontwikkeling. Voor de spiegel leert je kind zichzelf beter kennen.
Intekenlijst
N.a.v. de vorige nieuwsbrief en de intekenlijst hebben we nog een aantal reacties van
ouders gehad die zich hebben aangemeld voor activiteiten. Een aantal ouders doen al
activiteiten voor school, die niet op de lijst staan. O.a. de OC, de MR, de ouders die
brigadieren, oud papier ophalen, de luizenmoeders en ouders die bijvoorbeeld naar de
bibliotheek gaan, schilderen en de overblijf verzorgen.
Volleybaltoernooi
Ook dit jaar, op zaterdag 28 april a.s. organiseert SV Deko weer het Manda Baas
stratenvolleybaltoernooi. Net als voorgaande jaren zal de opbrengst worden
geschonken aan de kankerbestrijding. Dit jaar willen we ook de jeugd betrekken bij dit
toernooi. Van 11:00 tot 13:00 uur is het voor de jeugd van 6 tot 10 jaar oud. Aansluitend
is er van 13:00 tot 15:00 uur het toernooi voor de kinderen van 10 t/m 15 jaar oud. In de
bijlage verdere informatie.
Paasfeest en Fancy Fair
Donderdag 29 maart vieren we paasfeest en is ’s middags de jaarlijkse Fancy Fair. De
kinderen gaan ’s morgens eieren zoeken. Om 12.00 uur blijven de kinderen op school.
Gezamenlijk houden we de paaslunch. Wilt u voor deze lunch bord, beker en bestek
meegeven naar school? En wilt u uw kind(eren) 2 gekookte eieren meegeven? Alvast
bedankt. De kinderen zijn deze dag om 13.30 uur vrij. De Fancy Fair start deze dag om
17.00 uur tot 19.00, we zien u dan graag allemaal op school.
Schoolreisgeld
Wilt u, indien u het schoolreisgeld nog niet heeft voldaan, het schoolreisgeld voor uw
kind(eren) voor 1 mei voldoen. Het schoolreisgeld kan worden voldaan op de rekening
van de OC :NL 15 RABO 0311104975. Graag onder vermelding van uw kind(eren) hun
naam en groep. Kinderen van groep 1 t/m 6 betalen € 40,- voor de schoolreis en de
kinderen van groep 7/8 betalen € 75,- voor de schoolreis. Voor ieder kind is jaarlijks
bijgehouden wat is betaald en welke bedrag over is, dit is in groep 7 een bepaald
gespaard bedrag. Ouders betalen dat schooljaar het bedrag wat nog bij moet worden
betaald totdat de € 75,- is voldaan. Alle bedragen, waarvan wordt verwacht dat ouders
deze voldoen aan school, staan in de webwinkel van Borger Odoorn. Hier kunnen
mensen met een smalle beurs een beroep doen op gelden van de gemeente om deel te
nemen aan deze activiteiten. Informatie kunt u vinden op: https://meedoen.borgerodoorn.nl/over-de-webwinkel.html
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Goede vrijdag en tweede paasdag
Vrijdag 30 maart, goede vrijdag en maandag 2 april, tweede paasdag, zijn de kinderen
vrij.
Paul van Loon in Bruna
Woensdag 18 april krijgen wij (Bruna Emmen) Paul van Loon op bezoek voor een
signeersessie. Het is dan namelijk Weerwolvenweek en daarom organiseren wij daar
rondom heen een Weerwolvenbal. Via deze weg willen wij graag de leerlingen van jullie
school hierover informeren.
Paul van Loon zal van 14:00 tot 15:30 bij ons te gast zijn. Paul maakt die dag zijn entree
door eerst samen met de kinderen een leuk liedje op zijn gitaar te spelen. De kinderen
krijgen daarna de gelegenheid om hun boek te laten signeren en kunnen eventueel met
Paul op de
foto.
Om verzekerd te zijn van een plekje bij de signeersessie, hebben wij VIP tickets. Bij
aankoop van een boek van Paul van Loon ontvangt de leerling een ticket. De tickets zijn
ook los verkrijgbaar bij ons in de winkel en kosten 5 euro per stuk. De tickets zijn geldig
voor 1 kind plus 1 volwassene. Deze actie is exclusief geldig bij de Bruna Emmen
Centrum.
Om het nog feestelijker te maken, kunnen de leerlingen op woensdag 11 april van 13:00
tot 17:00 uur bij ons komen knutselen om als echte weerwolf op het Weerwolvenbal te
verschijnen. Diverse knutselspulletjes zijn dan aanwezig.
Met vriendelijke groet, ook namens het team, Henriët Kamies
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