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Brigadieren
Tijdens de ouderavond hebben 13 ouders aangegeven het brigadieren graag te willen
houden / te willen brigadieren. Tijdens de komende kindgesprekken kijken we of er
meer ouders zijn die het willen behouden en zelf willen brigadieren. Als er genoeg
ouders zijn hiervoor en ook mee willen helpen met brigadieren, gaan we kijken of we
het opnieuw kunnen oppakken. Hiervoor is voldoende opgave noodzakelijk.
Groep 8 mee op kindgesprek
Tijdens de komende kindgesprekken zijn de kinderen van groep 8 welkom als ze mee
willen tijdens het gesprek. Het mag als ze willen, het hoeft niet.
Voorleeswedstrijd
Vrijdag 19 oktober houden we de jaarlijkse voorleeswedstrijd, dit in navolging op de
Kinderboekenweek. De winnaar van de voorleeswedstrijd gaat door naar de regionale
voorleeswedstrijden.
Sint Maarten
11 november is op zondag. Het Sint Maarten lopen vindt plaats op zaterdag 10 nov.
Ubbo Emmius
Voor leerlingen uit groep 7 en 8 en hun ouders organiseert Ubbo Emmius in Stadskanaal
op woensdagmiddag 17 oktober van 14.30 – 16.55 uur de UbboXperience. In de bijlage
vindt u meer informatie hierover.
Sociaal emotionele ontwikkeling
Na de herfstvakantie starten we met het thema: “Hoe herken je pesten en wat moet je
doen?”
Podiummoment groep 6/7
Vrijdag 19 oktober hebben we het eerste podiumoment van groep 6/7. De kinderen
laten iets zien aan de ouders. Ze geven een voorstelling in het speellokaal. Ouders van
de kinderen van deze groep zijn vanaf 11.25 u van harte welkom.
Rookworstenactie OC
De OC houdt de jaarlijkse worstenactie. Dit jaar worden er heerlijke rookworsten
verkocht: 1 st kost € 3,00 en 3 stuks kosten € 8,00. De lijsten zijn vandaag met de
kinderen mee gegaan. De lijsten en het geld verwachten we uiterlijk 1 november terug.
Op woensdag 14 november worden de worsten uitgedeeld aan de kinderen, vanaf dan
kunnen de bestellingen door de kinderen worden afgeleverd bij de mensen thuis.
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Leerweg Ondersteunend Onderwijs
Leerlingen die extra begeleiding nodig hebben binnen het vmbo, kunnen worden
aangemeld voor het Leerweg Ondersteunend Onderwijs (LWOO).
Wij organiseren een avond waarbij informatie zal worden gegeven over het LWOO en de
mogelijkheden binnen het Dr. Nassau College Aa en Hunze.
Uw zoon/dochter is ook van harte welkom.
Datum: donderdag 18 oktober 2018
Tijd: 19.00 uur – 20.00 uur (vanaf 18.45 uur ontvangst met koffie en thee)
Plaats: Dr. Nassau College Aa en Hunze in Gieten
Het programma bestaat uit de volgende onderdelen:
- een korte inleiding over de “extra begeleiding”, die we specifiek op de locatie Aa en
Hunze kunnen bieden
- de keuzemogelijkheden binnen het Dr. Nassau College
- ruime gelegenheid om vragen te stellen
U kunt zich aanmelden voor deze voorlichtingsavond via de volgende link:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DiXfwHEcA0i9TADVs48Px_R1a
W2jLHRFryXH_CjAyodUNE01QjhRUjFSUU5MWVVYTVNMU1pETVFTNC4u
Cool 2B Fit
In de bijlage vindt u informatie over Cool 2B Fit.
Akkervarken
Dinsdag 9 oktober heeft groep 8 een bezoek gebracht aan Akkervarken. De kinderen
hebben gekookt onder begeleiding van een heuse kok. Het gekookte konden de
kinderen zelf opeten. Met deze excursie is aandacht besteed aan verschillende soorten
gezonde voedingsmiddelen, hoe deze te bereiden en hoe lekker dit smaakt. Wellicht dat
ze het thuis ook eens kunnen klaarmaken…
De volgende
nieuwsbrief
verschijnt
donderdag
1 november 2018.

Reken- en talentnetwerk
Binnen OPO Borger Odoorn zijn verschillende netwerken. Donderdag 11 oktober vindt
het rekennetwerk plaats. Juf Muriel neemt voor onze school deel aan het rekennetwerk.
Deze keer werd de bijeenkomst begeleid door mevr. M. Mulder, zij is rekenspecialist en
neemt de rekencoördinatoren mee in de ontwikkeling.
Dinsdag 30 oktober vindt het talentnetwerk plaats. Voor onze school neemt juf Evelien
hieraan deel. Talentontwikkeling houdt in dat we de interesses van kinderen zoveel
mogelijk proberen te vinden en aan te boren en dat ze vanuit hun plezier en interesse
verder leren. Dit kan op allerlei gebieden zijn.
Fietsenkeuring
De fietsenkeuring voor de kinderen van groep 5 t/m 8 vindt vrijdag 12 oktober plaats.
Mensen van Veilig Verkeer Nederland gaan samen met 2 ouders de fietsen keuren. Als
alles in orde is ontvangen kinderen een OK sticker. Is het nog niet helemaal OK, dan
krijgen ouders thuis nog de tijd om de zaken die verbeterd kunnen worden te verhelpen
en dan ontvangt het kind alsnog een OK sticker. Een OK sticker betekent dat uw kind
met een veilige fiets de straat op gaat.
Cool 2 B Fit screening
Vrijdag 12 oktober vindt de cool 2b fit screening in groep 6 plaats.
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AVG
Ter aanvulling op de toestemmingsformulieren die u jaarlijks kunt ondertekenen m.b.t.
de wet op de privacy: het is belangrijk om te weten dat opnames in klassen voor
onderwijskundige doeleinden wettelijk gezien wel mogen, zonder dat ouders hiervoor
toestemming hoeven te geven. Wij als school geven wel aan wanneer er eventueel
opnames worden gemaakt in een bepaalde groep, zodat u hierover bent geïnformeerd
en desgewenst contact op kunt nemen met de school.
Oudercontactmoment
Volgende week maandag en donderdag vinden de oudercontactmomenten plaats. In de
bijlage vindt u nogmaals de indeling van de gesprekken.
Sidi protocol
Het sidi protocol is een vragenlijst die door de leerkrachten wordt ingevuld. Middels dit
instrument kunnen we beoordelen of kinderen pluskinderen zijn of niet. Pluskinderen
zijn kinderen die bovengemiddeld kunnen leren en die tijd genoeg over hebben om
andere zaken naast de basisvakken op te pakken. Daarnaast zijn pluskinderen kinderen
die sociaal emotioneel stabiel zijn en die een positief en goed zelfbeeld hebben.
IB bijscholing
De intern begeleiders binnen OPO Borger Odoorn ontvangen een aantal keren per jaar
gezamenlijk bijscholing. Dinsdag 16 oktober is er ook een bijscholing voor alle IB’ers.
Voor onze school neemt Rika Grooten hieraan deel.
Voorstelling groep 3
Groep 3 heeft dinsdag 16 oktober een voorstelling van het Podiumplan in De Rehoboth.
De voorstelling heet: “Wat is er mis met mijn vis?” Het gaat over: Meneertje heeft een
oogje op Buurvrouw. Hij zoekt al jaren naar de juiste manier om het haar te zeggen. Tot
ze op een ochtend aanbelt. Ze vraagt of Meneertje op haar Vis wil passen. Zenuwachtig
pakt hij de kom aan… Maar wanneer Buurvrouw weg is, zwemt Vis geen millimeter
meer. Hij eet niets en zijn gouden sluierstaart is dof. Zelfs een gloednieuw kasteel laat
hem koud. Zou Vis ziek zijn? Er zit nog maar 1 ding op.. Meneertje moet het aan Vis zelf
vragen. Hij neemt een aanloop en…duikt in de kom! In de magische fabel Wat is er mis
met mijn Vis komt een mens in de wereld van een vis. Om elkaar te kunnen begrijpen
zoeken ze samen naar een woordenloze taal. Spelenderwijs ontstaat er een bijzondere
vriendschap. Zal het Meneertje lukken om er achter te komen wat er mis is met Vis? En
kan Vis hem helpen zijn gevoel voor Buurvrouw te uiten?
Opruimen
De afgelopen periode hebben we al heel wat opgeruimd in school. Door de jaren heen
zijn vele materialen en spullen verzameld. Het werd tijd dat de bezem er even door
werd gehaald. Het team heeft allemaal een gedeelte gedaan. De komende tijd zullen we
nog even doorgaan met de ‘opruiming ‘…
Zien
Zien is ons sociaal emotioneel leerling volgsysteem. Zien bestaat uit vragenlijsten voor
leerkrachten en voor leerlingen. Al deze vragen hebben te maken met het welbevinden,
de veiligheid, sociale vaardigheden en het leefklimaat op school. Aan de hand van de
antwoorden op deze vragen kunnen we zien hoe het er voor staat op school m.b.t. het
sociaal emotionele vlak. Vervolgens gaan we kijken of er acties nodig zijn. Daarna welke
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acties we eventueel gaan uitvoeren om ervoor te zorgen dat het fijn en prettig blijft. In
deze periode worden de vragenlijsten door leerkrachten en leerlingen vanaf groep 5 t/m
gr 8 ingevuld.
Schoolondersteuningsprofiel
Het schoolondersteuningsprofiel is een document van school, waarin staat welke
basisondersteuning de school biedt èn welke extra ondersteuning de school kan bieden.
Tevens staat in dit document wat de school niet kan bieden. En waar de grenzen van de
school liggen. Het schoolondersteuningsprofiel wordt momenteel geëvalueerd en zodra
het klaar is, komt het op de website van school te staan.
Schoonmaakavond
Maandag 29 oktober is het schoonmaakavond. Indien u heeft ingetekend ontvangt u
een mailtje van de oudercommissie. Heeft u niet ingetekend en u wilt en/of kunt ook
helpen, dan bent u van harte welkom. We starten om 19.00 u en stoppen om 21.00 u.
We drinken gezellig samen even een kopje koffie tussendoor.
Juf Rika Paalman jarig
Maandag 22 oktober is juf Rika jarig. We feliciteren juf Rika via deze weg alvast en
wensen haar een hele fijne verjaardag.
Oud papier
Zaterdag 27 oktober wordt het oud papier opgehaald. De auto’s beginnen te rijden
vanaf 13.30 uur.
Luizencontrole
Na de herfstvakantie vindt de luizencontrole op maandag 20 oktober plaats. Wilt u deze
dag rekening houden met gel, vlechten etc. Voor de moeders is het makkelijker wanneer
er geen gel o.i.d. is gebruikt en dat lange haren in een staart zijn geboden. Alvast
bedankt voor uw medewerking.
Kiva
In de bijlage vindt u de nieuwsbrieven van Kiva voor de OB en de BB. In de
nieuwsbrieven staan de thema’s die in de groepen aan de orde komen en waarover de
lessen gaan.
WMK PO
Middels het WMK PO nemen we vragenlijsten af op teamniveau. Met deze vragenlijsten
kijken we hoe het ervoor staat binnen het team op verschillende vlakken binnen ons
onderwijs. De vragenlijsten worden door alle leerkrachten ingevuld. De antwoorden
worden geanalyseerd en binnen het team besproken. Vervolgens kijken we gezamenlijk
hoe we verder kunnen ontwikkelen en groeien.
Duo vergadering
Woensdag 31 oktober hebben De Aanloop en De Linderakkers een gezamenlijke
vergadering. Taal is het onderwerp. De taalcoördinatoren van beide scholen hebben
samen met Henriët de vergadering voorbereid. De vergadering wordt
onderwijsinhoudelijk vorm gegeven. Kennis en ervaring wordt overgedragen en er
wordt van elkaar geleerd.
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MR
Donderdag 4 oktober is de MR bij elkaar gekomen voor de eerste vergadering van het
schooljaar 2018/2019. Namens het bevoegd gezag, is Henriët Kamies aangeschoven om
diverse ontwikkelingen en plannen voor dit schooljaar te bespreken. We beginnen de
vergadering met het bespreken van de notulen en actielijst. Punten die onze aandacht
hebben zijn bijvoorbeeld: vooraanzicht school, jaarverslag MR, zichtbaarheid MR,
verkeersveiligheid, cursusaanbod MR. De MR levert Henriët het nieuw opgestelde MR
reglement en huishoudelijk reglement aan en deze zijn binnenkort voor u zichtbaar op
de website www.obs-deaanloop.nl/medezeggenschapsraad
Verder zijn tijdens de vergadering aan de orde gekomen: ontwikkelingen onderwijs,
nieuw team, jaarplan MR en GMR.
Heeft u vragen, opmerkingen, onderwerpen die u in wilt brengen, spreek gerust één van
de MR leden aan of maak gebruik van het contact formulier op de website.
OC en financieel verslag
De oudercommissie heeft het financieel verslag van het afgelopen jaar klaar. We zoeken
twee ouders die de kascontrole willen uitvoeren. Graag even melden bij de OC of bij
Henriët.
Leesniveau
In oktober wordt het leesniveau van de kinderen weer bepaald n.a.v. de AVI en DMT
toetsen.
Bios middag in de herfstvakantie
In Kerk no. 11 wordt een film middag georganiseerd voor kinderen. In de bijlage
informatie hierover.
Met vriendelijke groet, ook namens het team,
Henriët Kamies

OBS De Aanloop – Wilhelminalaan 4 – 7876 HA Valthermond - 0596-661738

