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Uitkomsten GL onderzoek
Voor de zomervakantie hebben alle kinderen uit de groepen 5 t/m 8 meegedaan aan het
grote gezonde leefstijl onderzoek. Hiervan is ook een factsheet gemaakt met de
resultaten van jullie school.
Wordt er voldoende groente en fruit gegeten? Hoeveel kinderen sporten bij een
sportvereniging? Allemaal feitjes die je terugvindt in de factsheet, zie bijlage.
Plein vegen
Afgelopen zaterdag was de eerste keer pleinvegen. Een vader van school was er samen
met Gert Jan, met bladblazer. De oudercommissie gaat een bladblazer aanschaffen voor
het schoonmaken en -houden van het plein. Voor de pleinveegmomenten is het prettig
als er drie of vier vaders zijn. Het zand rondom de zandbak wordt terug geschept, het
groen bij de muren verwijderd en blad en zand worden van het plein geblazen. Alles ziet
er dan weer even opgeruimd uit. Kunt u de volgende keer helpen? We horen het graag.
Ramen verven
Er is weer een mooie verftekening op de ramen geschilderd. Vindt u het ook leuk om
eens te schilderen of wilt u de verf een keer verwijderen, voordat er weer een mooi
nieuw thema raamtekening op komt? We horen het graag.
Groep 1/2 naar de bibliotheek
Juf Trea heeft met de kinderen van groep 1 en 2 een bezoek aan de bibliotheek
gebracht. Kinderen hebben kennisgemaakt met de bibliotheekmevrouw, zij heeft leuke
verhaaltjes verteld en de kinderen de boeken laten zien. Boeken lezen, voorlezen en
snuffelen in alle boeken is goed voor de ontwikkeling van kinderen. Kinderen beleven
plezier aan (voorlees)verhalen, kinderen leren een hoop nieuwe woorden, verhalen
laten kinderen dromen en fantaseren. Ook leren ze een hoop van de wereld door deze
verhalen. De algemene ontwikkeling groeit, maar ook de sociaal emotionele
ontwikkeling. En lezen, voorlezen en verhalen geven een hoop plezier en vertier.
Thema Dieren / Feesten
We hebben het thema Dieren afgesloten met de kinderen. Het volgende thema is
feesten; de feesten die eraan komen, maar ook de andere feesten die over de wereld
worden gevierd, gekoppeld aan culturen en religies.
Groepsbesprekingen
De tussenevaluaties zijn klaar en de resultaten en bevindingen worden besproken met
juf Rika Grooten, de IB’er. Samen wordt gekeken naar de resultaten en ontwikkeling van
kinderen. Was de ontwikkeling verwacht of niet en wat gaan we de komende periode
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allemaal (extra) doen. Wat is er nodig en waar moeten we extra aandacht aan
besteden?
Reken en ICT Netwerk
Het reken- en ictnetwerk hebben volgende week bijeenkomsten staan. Van iedere
school is er een leerkracht die deze bijeenkomsten bijwoont en de bevindingen
terugkoppelt naar het team.
Klassenbezoek
In de periode tussen herfst- en kerstvakantie worden er klassenbezoeken afgelegd bij
alle leerkrachten. Samen kijken we hoe het gaat, wat er allemaal in de les aan de orde
kwam. Dit wordt gespiegeld aan een lijst met items die tijdens een klassenbezoek
kunnen worden waargenomen en waarin alle competenties van de leerkracht
beschreven staan. De bezoeken vormen een evaluatiemiddel om te kijken wat er goed
gaat en waar de leerkracht aan wil werken.
Ontruiming Brandweer
Vrijdag 23 november komt de brandweer met lessen in alle groepen. Tevens gaan we
een ontruiming uitvoeren. Door jaarlijks te ontruimen, leren we steeds vlotter en beter
ontruimen. Elke oefening wordt geëvalueerd, bekeken wordt waar we kunnen
verbeteren en waar we aan moeten denken. Oefening baart kunst! Dit geldt uiteraard
ook voor de kinderen. Zij raken gewend en het geheel zal beter verlopen naarmate dat
je het vaker doet.
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Trefbaltoernooi
Vrijdag 23 november gaan de kinderen van groep 5 en 6 trefballen tegen andere
scholen. Het toernooi vindt plaats in sporthal de Hunsowhal in Tweede Exloërmond.
Podiummoment
Vrijdag 16 november heeft groep 4/5 het podiummoment. De voorbereidingen zijn al in
volle gang. De kinderen en juf Kheisja hebben iets leuks bedacht en verheugen zich op
morgen. Ouders en opa’s en oma’s zijn van harte welkom om 11.30 uur in het
speellokaal.
Beeldbegeleiding
Beeldbegeleiding (BB) is een methode waarbij door middel van video-opnames gewerkt
wordt aan de professionalisering van de (startende) leraar. Naast het begeleiden van
leraren is het ook mogelijk om BB in te zetten voor begeleiding van individuele
leerlingen of groepjes leerlingen. BB biedt de mogelijkheid om leraren te ondersteunen
bij individuele zorgleerlingen en/of groepsproblemen, maar wordt ook veel toegepast
bij leraren die zichzelf op een bepaald gebied nog meer willen specialiseren. Ook is het
mogelijk om in groepsverband gebruik te maken van BB. Te denken valt aan het
invoeren van nieuwe methodes, zelfstandig werken in de school, kringgesprekken, ect.
MT OPO bezoekt team en MR
Het management team van OPO schuift binnenkort aan bij het team en de MR. Een
aantal scholen hebben een gezamenlijke schoolleider. Dit wordt binnen de teams en de
MR en besproken en geëvalueerd.
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Stakeholderbijeenkomst
Aanstaande maandag vindt de stakeholderbijeenkomst in het Hunzehuijs in Borger
plaats. De bijeenkomst in Valthermond op dinsdag 20 november is afgezegd wegens te
weinig opgave. Tijdens de bijeenkomst in Borger wordt aandacht besteed aan de
ontwikkelingen en doelen binnen het komende schoolplan 2019-2023.
Sinterklaas
Aanstaande zaterdag komt Sinterklaas weer in het land. Op 5 december brengt
Sinterklaas een bezoek aan onze school.
In Valthermond is een nieuw Sinterklaashuis. In de bijlage leest u hier meer over.
De ouderraad van onze school en de ouders voor de aankleding van school zijn al weer
druk met alle voorbereidingen van de verschillende activiteiten. We kijken weer uit naar
een gezellige decembermaand.
Muziek
Om de twee weken verzorgt Ingrid van der Klei muzieklessen in alle groepen. Ingrid is
muziekdocent en zorgt dat we straks een methode voor muziek kunnen kiezen. De
muzieklessen die ze geeft, geeft ze met volle overgave. De kinderen leren en genieten
van de muzieklessen en de leerkrachten leren veel van haar als muziekdocent. Ingrid
laat de lessen aansluiten bij de thema’s en brengt volop muziek en beweging in de
school.
Schrijversbezoek
Donderdag 22 november brengen de groep 6/7/8 een bezoek aan de bibliotheek i.v.m.
een schrijversbezoek. Op school zijn verschillende boeken van de schrijver. De kinderen
bereiden het bezoek voor door een aantal boeken te lezen of te bekijken. Ze kunnen van
tevoren nadenken over vragen die ze de schrijver willen stellen.
GGD en gehoorschade : Gehoorschade door te harde muziek
Door de Hoorstichting is onlangs een onderzoek uitgevoerd naar gehoorschade door
harde muziek. Elk jaar komen er duizenden jongeren bij met blijvende gehoorschade
door te harde muziek. Dit komt voornamelijk door het verkeerd gebruik van
audioapparatuur, of in discotheken bij het uitgaan. Waarschijnlijk is dit een
onderschatting, want het is gebleken dat een tiende van de jongeren van 13 tot 15 jaar
al een meetbare gehoorschade heeft opgelopen. En honderdduizend jongeren tussen 15
en 25 jaar hebben een gehoorverlies dat zo ernstig is dat ze in de sociale omgang
gehandicapt zijn.
Hoe weet ik of ik gehoorschade heb?
De meeste mensen ervaren tijdelijk gehoorverlies na blootstelling aan te hard geluid.
Ook kan een tijd een piep in het oor of oorsuizen optreden. Dit kan al na één bezoek aan
een discotheek of een muziekevenement. Wanneer de blootstelling te vaak of te lang is,
kunnen de symptomen blijvend zijn.
Oud papier
Zaterdag 24 november wordt het oud papier opgehaald. Om 13.30 u starten de auto’s in
de Wilhelminalaan bij de scholen. Van elke school lopen maandelijks drie vaders (of
moeders) mee om het oud papier op te halen. Het zou fijn zijn als we dat kunnen
afwisselen, zodat iedereen een keer aan de beurt komt. Het geld wat hiermee wordt
binnengehaald is voor alle kinderen van school. We zoeken voor deze zaterdag nog
mensen. Het papier halen duurt ongeveer anderhalf tot twee uur.
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U kunt zich melden bij Henriët of bij Chantal Prummel van de oudercommissie.
De intekenlijst voor het oud papier vindt u in de bijlage.
VVE
Binnenkort vindt er een voorschool overleg plaats. De peuterspeelzaalleidsters en de
onderbouw leerkrachten van de Rehoboth en de Aanloop komen bij elkaar om de
overgang en de doorgaande lijnen te bespreken.
Kwaliteitszorg
Kwaliteitszorg betekent dat een school allerlei afspraken maakt, deze vastlegt en
cyclisch evalueert. Op deze manier leg je zaken vast, borg je deze en evalueer je de
afspraken en manieren van handelen. Door de documenten regelmatig te agenderen
blijven de afspraken bij iedereen bekend en kun je als team bijsturen wanneer zaken
verbeterd kunnen worden.
Leerlingenraad
Donderdag 29 november vindt de tweede bijeenkomst van de leerlingenraad plaats.
Dorr
Binnenkort sluiten de onderbouw leerkrachten de eerste periode van Dorr af. Er wordt
per kind gekeken of de doelen binnen deze periode zijn gehaald. Dit gebeurt door
middel van verschillende leeractiviteiten, die gekoppeld zijn aan de doelen. Tijdens de
instructie-, speel,- en verwerkingsmomenten observeert en beoordeelt de leerkracht de
ontwikkelingen van ieder kind en houdt deze ontwikkelingen bij in Dorr.
Nationaal schoolontbijt
We doen mee aan het nationaal schoolontbijt, zodat we kinderen bewust kunnen
maken van het feit dat ontbijten goed is voor je lijf en je functioneren. Goed ontbijten
betekent dat er is ‘getankt‘ en de motor kan lopen. Dit is van belang om je fit te voelen
en om je goed te kunnen concentreren en te leren. Je lijf, hart en hersenen hebben
voedingstoffen nodig om optimaal te werken.
We merken op, dat niet alle kinderen dagelijks ontbijten. Graag willen we alle ouders
ervan bewust maken, dat ontbijten van belang is voor een goede start van de dag.
We hopen dan ook dat alle kinderen deze goede start van de dag kunnen maken, met
bijvoorbeeld een plak brood met kaas en een kop melk of thee. “Dan komt er brandstof
in en kan de motor goed draaien”.
LOT team zoekt versterking
Het luizenopsporingsteam zoekt versterking. We zoeken twee moeders die na de
vakanties willen helpen met de luizencontroles op school. Wanneer u bereid bent en
kunt helpen kunt u zich melden bij Dina van der Laan of bij Henriët Kamies.
Met vriendelijke groet, ook namens het team,
Henriët Kamies
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