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Logopedie
Logopedie is vanaf dit schooljaar ondergebracht bij de GGD Drenthe. Ouders vullen een
vragenlijst in het kinddossier in, wanneer de GGD daarom vraagt. De antwoorden
worden gebruikt om te signaleren. Mocht het niet lukken om de vragenlijst in te vullen,
dan ontvangen ouders/verzorgers een vragenlijst op papier via school. Leerkrachten
observeren kinderen, zij signaleren ook. De leerkracht kan een verzoek indienen om
een screening uit te voeren. Wanneer na een screening blijkt, dat behandeling gewenst
is, worden ouders ingelicht en wordt er geadviseerd om met het kind naar de logopedist
te gaan.
Muziekimpuls
De eerste muzieklessen zijn afgelopen dinsdag gegeven. Ingrid de Kleij, de muziekdocent
is enthousiast en met veel zang, muziek en beweging begonnen. Kinderen, leerkrachten
en Ingrid hebben plezier beleefd. Het komende jaar wordt 1x in de 2 weken les gegeven
door de muziekdocent. Aangezien het tijdsbestek in de BB van de lessen 15 minuten
langer is dan die van de OB, krijgen de BB kinderen een aantal lessen in dit jaar minder.
De leerkrachten gaan met het geleerde van afgelopen week, volgende week aan de slag.
Dan voeren zij de muzieklessen uit. Tijdens de lessen wordt aandacht besteed aan
zingen, muziek maken en bewegen. Voor de ontwikkeling van de kinderen en het plezier
in muziek zijn dit mooie lessen. Het is bewezen dat motoriek en taal-spraak ontwikkeling
elkaar beïnvloeden. De hersenactiviteit en hersenontwikkeling wordt door middel van
de combinatie van zang en beweging gestimuleerd.
Schoolfotograaf
Maandag 8 oktober komt de schoolfotograaf op bezoek. Alle kinderen komen
individueel, met de broertjes en zusjes en met de klas op de foto. Indien er broertjes of
zusjes thuis zijn en u wilt ook hen op de foto samen met de andere broertjes en zusjes,
dan is dit mogelijk om 12.00 uur. Wanneer u hiervan gebruik wilt maken, moet u dit
doorgeven op school. Wij hebben geen idee hoeveel foto’s er tussen de middag
gemaakt moeten worden en hoeveel tijd dit kost. Wellicht een tip: Neem voor de
zekerheid een broodje mee.
Voeding
Deze week was het de week van de Pauzehap. Kinderen van groep 6, 7 en 8 hebben
verschillende pauzehappen geproefd, gemaakt en gegeten. De één lekkerder dan de
ander. Tijdens deze week laten we kinderen kennismaken met verschillende gezonde
smaken en leren ze dat een gezonde hap van belang is voor het lichaam. We hopen dat
de gezonde pauzehappen van de afgelopen week leiden tot steeds meer gezonde
pauzehappen van kinderen. Samen fruit eten is veel leuker en lekkerder!
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Fietsencontrole
Op maandagmiddag 12 november gaat veilig verkeer Nederland, afdeling Borger
Odoorn in groep 5/6/7/8 de fiets(en) controleren van uw kind(eren). Aan de hand van
de meegegeven folder kunt u misschien alvast een voorcontrole doen samen met uw
kind. Veilig Verkeer Nederland afdeling Borger-Odoorn is niet aansprakelijk voor de
schade die kan ontstaan tijdens de fietskeuring door achterstallig onderhoud. Het is
verstandig om ook de fietsen die niet gekeurd worden even te controleren, want het
gaat tenslotte om de veiligheid van iedereen in het verkeer. Wij rekenen graag op uw
medewerking in het belang van de veiligheid van uw kind en anderen.
Veilig Verkeer Nederland afdeling Borger-Odoorn.
Oudercommissie
Afgelopen maandag was de informatie avond. Tijdens deze avond hebben we afscheid
genomen van Jan Warrink, Patrick Appeldorn en Irene van Goor. Via deze weg willen we
deze OC leden nogmaals hartelijk danken voor hun inzet voor de kinderen van school.

De volgende
nieuwsbrief
verschijnt
donderdag
11 oktober 2018.

Nieuw binnen de OC zijn: Geja Moed, Chantal Prummel en Rosie Meems. We heten deze
ouders van harte welkom en wensen hen een mooie tijd binnen de oudercommissie.
De oudercommissie is voor de activiteiten in en om school. Tevens beheren zij de
oudergelden, zoals de vrijwillige ouderbijdrage. Ook organiseren zij het oud papier
ophalen. Het oud papier ophalen zorgt voor een bedrag voor de kinderen van school.
Hiervan kunnen activiteiten worden georganiseerd, speelmaterialen worden
aangeschaft, activiteiten worden bekostigd etc. Dit oud papier halen kunnen ze niet
alleen, hiervoor zijn (veel) ouders nodig. De ouders die afgelopen maandag aanwezig
waren hebben minimaal 1x ingetekend op de activiteiten lijst en/of voor het oud papier
ophalen. Mocht u niet geweest zijn, wil ik u vragen om door te geven aan de leerkracht
bij welke activiteit u aanwezig kunt en wilt zijn. De intekenlijst en oud papier lijst ligt bij
de leerkracht. Alvast bedankt.
Samen maken we er een fijne school van!
Brigadieren
Het brigadieren ligt al even stil. Ouders van de Rehoboth brigadieren deels ook voor
onze school op het Zuiderdiep. Indien u nog niet heeft aangegeven of u het brigadieren
wilt behouden/opnieuw oppakken en mee helpen om het weer te realiseren, wilt u dat
dan ook doorgeven op school bij de leerkracht? Ook hiervoor ligt een lijst. Mochten er
voldoende mensen zich aanmelden om het brigadieren weer te organiseren, zoeken we
een nieuwe ouder die de planning op zich wil nemen. Anke Rutze heeft het voorheen
gedaan en wil de nieuwe ouder hiermee op weg helpen.
Nieuwe doeltjes
De oudercommissie heeft nieuwe doeltjes gekocht. Afgelopen zaterdag zijn de doeltjes
geplaatst door o.a. Jan Warrink. De oude doeltjes hebben ze afgevoerd. Via deze weg
willen we de heren bedanken voor het plaatsen.
Oud papier
Vrijdag 28 september wordt het oud papier gehaald vanaf 18.15 uur.
Koken
Groep 8 gaat binnenkort koken bij Akkervarken, dit o.b.v. een heuse kok. Vanuit het
sociale team is dit initiatief tot stand gekomen. Informatie m.b.t. dag en tijdstip volgt.
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MR
Donderdag 4 oktober is er een MR vergadering. De MR denkt mee, adviseert en geeft
toestemming m.b.t. een aantal beleidsstukken. Tevens vindt deze avond de (G) MR
plaats, in Borger. Juf Muriel Gras neemt voor onze school plaats in de GMR.
Combi coaches
De combi coaches voeren de Cool 2B Fit screenings uit in week 40 en week 41. Dinsdag
2 oktober starten ze met MRT. De MRT wordt tot 22 januari gegeven. Wanneer kinderen
in aanmerking komen voor Cool 2B Fit of de MRT, dan zijn ouders daarvan op de hoogte
gebracht door de combi coach. Tijdens de nationale sportweken hebben de combi
coaches extra leuke gymlessen gegeven aan de leerlingen.
Ook de tennisvereniniging tc Valthermond heeft een duit in het zakje van de nationale
sportweek gedaan. Op een winderige vrijdagmiddag heeft een 11tal kids van de
basisschoolleeftijd kennis kunnen maken met de mooie tennissport. Om 4 uur stonden
de leerkrachten, tennisleden en de wethouder klaar om alles aan te zien, te begeleiden
en in goede banen te leiden. Na wat opwarmoefeningen gingen de sportliefhebbers aan
de gang met het mooiste onderdeel van de tennissport, onderlinge wedstrijden. Alle
deelnemers toonden hun kunsten en de wethouder moest stevig aan de bak met al het
jong enthousiasme. Maar bleef op de been. Na een uur dapper strijden was het Boaz
Venema die met de hoofdprijs aan de haal ging. Eenmaal bezig met het spel bleek weer
eens hoe mooi de tennissport is. Geen geduw en getrek. Voor de kids die kennis willen
maken met de tennissport is er een aanbieding van de tennisvereniging. Dit kalenderjaar
kun je vrij en zonder kosten kijken of je het wat lijkt om te gaan tennissen. Ook hoef je
geen materiaal aan te schaffen. Op de tennisbaan zijn rackets en ballen aanwezig. De
lessen zijn op de woensdag en vrijdagavond van 6 tot 7. Meld je wel even aan via de
website. tcvalthermond.nl
Kinderboekenweek
Kinderboeken over vriendschap staan centraal in de Kinderboekenweek 2018, die
loopt van woensdag 3 oktober tot en met zondag 14 oktober 2018. De auteur van het
Kinderboekenweekgeschenk is Jozua Douglas, bekend van o.a. De gruwelijke
generaal en De ongelooflijke Ravi Ravioli. Het motto bij het thema Vriendschap is Kom
erbij! De maker van het Prentenboek van de Kinderboekenweek 2018 is illustrator Milja
Praagman.
(Voor) Lezen is leuk en goed voor de ontwikkeling van kinderen.
Dat belang is overtuigend, want voorlezen:
• heeft een positieve invloed op de taal- en leesvaardigheid
• bevordert de leesmotivatie en het plezier in lezen;
• stimuleert de sociaal-emotionele, cognitieve en creatieve ontwikkeling
• stimuleert de culturele en algemene ontwikkeling
• vergroot de kennis van de wereld
• geeft rust en ontspanning;
• bevordert de concentratie;
• is samen genieten;
• is de belangrijkste vorm van boekpromotie
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Zien
In de komende periode vullen leerkrachten ‘Zien’ in. Zien is een lijst met vragen die
betrekking heeft op de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Iedere leerkracht
vult de lijst in van haar groep. Mochten er opvallendheden zijn, dan kijken we op welke
manier we kunnen werken aan verbetering van het welbevinden van de leerling.
Studenten
Dit schooljaar rond meester Stefan zijn stage af. Hij moest nog een paar praktijk- en
theorieopdrachten overnieuw doen. Meester Luc loopt stage op maandag en dinsdag
voor het Drenthe College. Binnenkort start Natalja Pragt op de vrijdag. Zij is een Pabo
student die de opleiding verkort doet.
Leerlingenraad
Donderdag 11 oktober komt de leerlingenraad voor de eerste keer van dit schooljaar bij
elkaar. Juf Nilla zit bij deze vergadering van de leerlingen. Kinderen denken mee over
school en mogen ideeën aandragen.
Dag van de leraar.
Vrijdag 5 oktober is het de dag van de leraar. De leerkrachten mogen in het zonnetje
worden gezet!
Kindgesprekken
In de bijlage vindt u de indeling van de kindgesprekken van 15 en 18 oktober a.s. De
ouders die een briefje hebben ingeleverd staan ingedeeld. De ouders die de leerkracht
graag ook wil spreken, zijn ook ingedeeld.
Coördinatoren
Binnenkort starten we met de verschillende coördinatoren voor o.a. taal-, lezen-, gedrag
en rekenen om onderwijsinhoudelijk over het aanbod te spreken. Het gaat dan over het
geven van instructie, herhaling, eigenaarschap en didactiek. Tevens staan de
doorgaande leerlijnen centraal. Dit doen we om schoolbreed afspraken te maken over
het te geven onderwijs en het zoveel mogelijk behalen van de doelen binnen de
basisvakken. Op deze manier willen we de afstemming binnen het team en de
afstemming van leerkracht naar kinderen verder ontwikkelen.
Met vriendelijke groet, ook namens het team,
Henriët Kamies
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