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Schoonmaakavond
Afgelopen maandag was de eerste schoonmaakavond. Ouders die deze avond hebben
geholpen willen we van harte bedanken. Even een paar extra handen er doorheen,
maakt dat het weer extra fris voelt!
Uitnodiging Speulstee
In de bijlage vindt u een uitnodiging van de Speulstee uit Valthermond.
LOT team zoekt versterking
Na iedere vakantie worden alle leerlingen gecontroleerd op hoofdluis. Het LOT team
voert de controle uit. De controles vinden na de vakanties meteen om half negen plaats
en verlopen vlot. Het LOT team zoekt ouders die het team willen versterken. Heeft u tijd
en wilt u komen helpen? Dan horen wij dat graag. U kunt contact opnemen met Dina
van der Laan of Henriët Kamies.
VOO Start voor nieuw MR lid
De Vereniging voor Openbaar Onderwijs organiseert jaarlijks bijeenkomsten. De Mr
Start bijeenkomst is daar een van. De oudergeleding heeft een nieuw MR lid. Dit lid
woont de MR Start bijeenkomst bij. Op de bijeenkomst wordt informatie verstrekt over
de rol en taak van de MR.
Voortgezet onderwijs
De komende periode worden weer diverse informatiebijeenkomsten georganiseerd
door de scholen voor voortgezet onderwijs. Ouders en kinderen, die voor de keuze
staan kunnen deze bijeenkomsten bezoeken. Zodra we hier informatie over ontvangen
zal dit via de nieuwsbrief kenbaar worden gemaakt.
Op 13 en 29 november organiseert het Hondsrug College 2 doe-en informatieavonden.
Op 9 januari organiseren zij ook een open dag. Meer informatie vindt u op
www.hondsrugcollege.nl .
Intekenlijst en Sinterklaas OC
In de bijlage vindt u de intekenlijst van de oudercommissie. Mocht u zich nog willen
inschrijven voor een activiteit waarbij nog hulp gebruikt kan worden, dan kunt u dat
middels een reactie op deze mail doorgeven. Graag de activiteit en de datum
doorgeven. We zoeken voor het plein vegen 10 november nog extra hulp.
De verlanglijstjes van groep 1 t/m 5 zijn vandaag meegegaan naar huis. Deze lijstjes met
de keuzes moeten dinsdag 6 november weer op school ingeleverd zijn.
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Doe-Dagen Terra voor groep 8
Het Terra College organiseert een aantal Doe Dagen voor de leerlingen van groep 8.
Deze zijn op:
- 13 november van 08.45 - 11.45 uur of van 13.30 - 16.00 uur
- 21 november van 13.30 -16.00 uur
- 29 november van 08.45 - 11.45 uur.
Mocht uw kind interesse hebben in het Terra en naar 1 van deze Doe Dagen willen wilt u
dit dan z.s.m. doorgeven aan juf Nilla of juf Muriel
Ook ouders zijn op deze dagen van harte welkom.
Verder is er voor ouders een informatieavond op maandag 26 november 2018 vanaf
19.30 uur.
Duo school
De leerkrachten van de Linderakkers en de Aanloop hebben gisteren de eerste Duo
bijeenkomst van dit schooljaar gehad. Centraal stond mondelinge taal: het stellen van
effectieve vragen, de nieuwe cito Taalverzorging toets en Lijn 3 een methode voor
aanvankelijk technisch lezen. Leerkrachten zijn in de gelegenheid gesteld om afspraken
te maken, om bij elkaar in de klas te kijken.

De volgende
nieuwsbrief
verschijnt
donderdag
15 november 2018.

Effectieve vragen van Bloom
De taxonomie van Bloom deelt kennis op niveaus in. De taxonomie van Bloom
onderscheidt zes niveaus, die oplopen in moeilijkheidsgraad:
 kennis reproductie
 inzicht
 toepassing
 analyse
 creatie/synthese
 evaluatie
De taxonomie is een handig hulpmiddel bij het formuleren van leerdoelen en het
vaststellen van het beheersingsniveau. Moet de leerling kennis kunnen reproduceren of
kunnen toepassen? Wil je leren analyseren of creëren? Als dat helder is, kunnen we
bepalen welke vragen we moeten stellen en welke opdrachten we moeten geven om
dat te bereiken. De eerste drie niveaus van Blooms taxonomie worden ook wel lage
denkvaardigheden genoemd. Vragen van de moeilijkste drie niveaus heten hoge
denkvaardigheden.
Worsten uitdelen
Woensdag 14 november worden de rookworsten uitgedeeld aan de kinderen. Het is de
bedoeling dat de kinderen de worsten afleveren bij de mensen die ze bij hen hebben
besteld. Vandaag moesten de lijsten ingeleverd zijn op school.
Plein vegen
Zaterdag 10 november staat het plein vegen op de agenda. De mensen die zich hiervoor
hebben opgegeven, kunnen een mail verwachten van de oudercommissie.
AVG
Alle teams binnen OPO Borger Odoorn krijgen verdere voorlichting m.b.t. de AVG,
privacywetgeving.
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Kiva en sociaal emotionele ontwikkeling
In de bijlage vindt u de Kiva nieuwsbrieven voor de OB en de BB. Sociaal emotionele
ontwikkeling is van groot belang. Voor kinderen is het belangrijk om te weten wat hoort
en wat niet hoort. Regels, normen en waarden horen bij onze samenleving en cultuur.
Wij vinden het belangrijk dat kinderen met respect met elkaar, anderen en spullen
omgaan. Kinderen hoeven niet met iedereen vrienden te zijn, maar we verwachten dat
iedereen ‘normaal’ doet tegen elkaar. Dit betekent dat we verwachten dat kinderen op
een gebruikelijke toon met elkaar praten en woorden gebruiken die we gemiddeld weg
allemaal gebruiken. Dit houdt in dat we geen scheldwoorden of schuttingtaal van
kinderen verwachten. Op deze manier doen we als school ons best een positieve
bijdrage te leveren aan de sociaal emotionele ontwikkeling van onze kinderen. We gaan
ervan uit, dat we hierin hetzelfde staan als u. Samen zorgen we voor het opgroeien van
onze kinderen. Mocht er iets zijn, dan horen we dat graag van u.
Tussenevaluaties periodeplannen
De eerste periode, van 4 perioden, zit er bijna op. Dit betekent dat leerkrachten het
aanbod dat de afgelopen periode is gegeven èn de resultaten van de kinderen bekijken
en evalueren. Indien doelen nu zijn behaald wordt het niet extra opnieuw aangeboden.
Mochten bepaalde doelen nog niet gehaald zijn, dan worden deze opnieuw ingepland
de komende periode. Kinderen ontvangen de instructie opnieuw van de leerkracht en
maken soortgelijke opdrachten nog een keer. Sommige kinderen zijn gebaat bij
herhaling en begrijpen de lesstof als het herhaald is aangeboden. Kinderen die juist
minder instructie nodig zijn en opdrachten snel begrijpen ontvangen verdiepingslesstof
en/of verrijkingsopdrachten.
SOP = Schoolondersteuningsprofiel
Iedere school schrijft een schoolondersteuningsprofiel. Dit betekent dat de inhoud van
het aanbod en de manier van werken van de school in één document staan
weergegeven. Dit document is met name voor ouders geschreven. Ouders kunnen
hierin zien hoe de school te werk gaat. Het document wordt door de MR bekeken en
eventueel voorzien van feedback. Het document kunt u vinden op de website van de
school. De bijlagen worden later toegevoegd.
Voorstelling groep 3
De voorstelling van groep 3 is uitgesteld wegens ziekte. De voorstelling vindt nu plaats
op donderdag 15 november in het speellokaal van de Rehoboth in Valthermond. De
voorstelling heet: “Wat is er mis met mijn vis?” en start om 10.30 uur.
Museumbezoek
Maandag 5 november gaan de groepen 6, 7 en 8 naar het Drents Museum in Assen.
In het museum ontdekken zij bijzonder werelderfgoed tijdens een van de tijdelijke
tentoonstellingen in het museum.
Nationaal schoolontbijt
Dinsdag 6 november is het nationaal Schoolontbijt. Dit ontbijt is ….
Een feestje voor iedereen!: dat is het thema van dit jaar. Het Nationaal Schoolontbijt is
een ontbijtfeestje voor alle kinderen met voor elk wat wils. Iedereen hoort erbij!
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Leerlingen dinsdagmiddag 6 november vrij!
In verband met een studiemiddag zijn alle kinderen dinsdagmiddag 6 november vrij.
BHV Scholing
Jaarlijks wordt een deel van de leerkrachten binnen OPO (bij)geschoold m.b.t. de BHV.
Bedrijfshulpverlening. De betreffende leerkrachten krijgen een opfriscursus en elearning.
Fietscontrole
Maandag 12 november vindt de fietscontrole plaats voor de kinderen van groep 5 t/m 8.
Open dagen Esdal College
Informatieavonden die het Esdal College in november organiseren voor leerlingen uit
groep 8 en hun ouders/verzorgers. Er zullen activiteiten worden georganiseerd voor
zowel leerlingen als ouders/verzorgers.
datum

locatie

opleidingsrichtingen

6 november 2018

Oosterstraat (Emmen)

havo, vwo, gymnasium

6 november 2018

Esdal Vakcollege Emmen

vmbo-beroepsgericht, vmbo-kader/mavo

7 november 2018

Boermarkeweg (Emmen)

mavo/havo

12 november 2018

Klazienaveen

vmbo-beroepsgericht, mavo, mavo/havo

14 november 2018

Oosterhesselen

vmbo-beroepsgericht, mavo, mavo/havo

15 november 2018

Borger

vmbo-beroepsgericht, mavo, mavo/havo

De avonden starten om 19.00 uur.
Voor de locaties in Emmen is het nodig om aan te melden. Klik hier voor meer
informatie en om aan te melden.
Als bijlage de kaart met de data van de voorlichtingsactiviteiten die het Esdal College dit
schooljaar voor de groep 8 leerlingen organiseren.
Trefbaltoernooi
In de kalender staan twee vrijdagen ingepland voor het Trefbaltoernooi van groep 5 en
6. Onze groep 5/6 speelt het toernooi op vrijdag 30 november.
Stakeholdersbijeenkomsten
OPO Borger Odoorn organiseert twee Stakeholdersbijeenkomsten om samen met alle
stakeholders, ook de ouders van alle scholen, vooruit te kijken en om na te denken over
het onderwijs van de toekomst. We hopen dan ook dat van onze school ouders
aanwezig zullen zijn bij een van de twee bijeenkomsten.
Maandagavond 19 november in Borger.
Dinsdagavond 20 november in Valthermond.
In de bijlage vindt u de uitnodiging.
Met vriendelijke groet, ook namens het team,
Henriët Kamies
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