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Muziekimpuls
De muzieklessen van Ingrid van der Kleij worden met veel enthousiasme gegeven en
ontvangen. De kinderen leren nieuwe liedjes, ze gebruiken muziekinstrumenten en
bewegen op muziek.
Nieuwe wachtplaats
’s Ochtends en ’s middags wachtten de kinderen die voor 8.15 en 13.00 op school zijn,
voor het witte hek. De ouders van de voorschool moeten onze kinderen dan passeren.
We hebben besloten dat we onze kinderen bij de muur van de school laten wachten,
aan het einde van het pad, aan het begin van het plein. Vanaf afgelopen maandag
wachten de kinderen daar en hoeven ouders van de voorschool onze kinderen niet meer
passeren.
Kiva
In de bijlagen vindt u de nieuwsbrieven van Kiva voor de onder- en bovenbouw. In deze
nieuwsbrieven leest u waar we momenteel aandacht aan besteden op het gebied van de
sociaal emotionele ontwikkeling.
Klassenbezoeken
Voor de kerstvakantie worden klassenbezoeken afgelegd. Er wordt in de klassen
gekeken a.d.h.v. een kijkwijzer. Na de les wordt met de leerkracht de les geëvalueerd,
samen wordt gekeken naar hoe het is gegaan, wat er goed ging en wat meegenomen
kan worden om mee verder te gaan.
Trefbaltoernooi
Morgen heeft groep 5/6 het jaarlijkse trefbaltoernooi in Tweede Exloërmond.
Verschillende scholen van OPO Borger Odoorn doen hieraan mee. De winnaar speelt
daarna nog een finale op woensdagmiddag 9 januari 2019. Groep 5 en 6, veel succes!
Sinterklaas
Woensdag 5 december vieren we Sinterklaas. We vieren dit feest op school, Sinterklaas
komt ’s morgens in de groepen en gaat vervolgens naar kinderen die eventueel ziek zijn.
De kinderen van de onderbouw hebben hun wensenlijstje ingevuld en zijn in volle
verwachting van wat de Sint voor hen heeft meegebracht. De kinderen van de
bovenbouw hebben lootjes getrokken en gaan voor elkaar een cadeautje kopen. Ze
hebben hiervoor een bedrag van de oudercommissie gekregen. De kinderen schrijven
voor elkaar een gedicht en ze maken een surprise. De onderbouw kinderen van groep 1
en 2 mogen hun schoen zetten op de Prinsenhoeve. Juf Henriët is op 5 december op
school.
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OPO MT
Dhr. G. Hagenus en Mevr. I. Roelfsema gaan alle teams van OPO Borger Odoorn
bezoeken om in gesprek te gaan met de teams. Tevens schuiven ze aan bij alle MR’en
van de scholen binnen Borger Odoorn. De teams en MR ‘en worden meegenomen in de
ontwikkelingen binnen de organisatie en tijdens deze momenten kunnen leerkrachten
en MR aangeven hoe zij er in staan en er kunnen vragen worden gesteld.
WMK PO
Het WMK PO (werken met kwaliteitskaarten primair onderwijs) gebruiken we om
vragenlijsten, enquêtes en schooldiagnoses af te nemen. Een aantal vragenlijsten staat
in de jaarlijkse planning. De vragenlijsten worden naar leerkrachten, leerlingen en twee
jaarlijks naar ouders gestuurd. De resultaten van de vragenlijsten worden gebruikt om
het onderwijs te evalueren en om verder te ontwikkelen.
Leerlingenaantal
Momenteel gaan 94 leerlingen naar onze school en zijn er twee leerlingen aangemeld.
Dit is een mooi aantal en uiteraard hopen we en doen we ons best om meer leerlingen
naar onze school te laten gaan. Samen maken we er een fijne school van!

De volgende
nieuwsbrief
verschijnt
donderdag
13 december 2018.

Oudercommissie
De worstenactie van de oudercommissie was een succes. Het was even nieuw en alles
moet altijd even wennen, maar de kinderen hebben een mooi bedrag bij elkaar gehaald.
De oudercommissie laat weten wat we met dat geld gaan doen.
Het oud papier halen is zaterdag 24 november goed verlopen, op een beetje spierpijn
na. De ouders die deze keer hebben geholpen, dank jullie wel! Voor zaterdag 22
december zoeken we nog 1 ouder die deze keer meeloopt. Twee mensen hebben zich
ingeschreven op de intekenlijst.
Van de kinderpostzegelactie ontvingen we een telefoontje waarbij de kinderen een
compliment krijgen voor het verkopen van vele de kinderpostzegels. Kinderen: heel
goed gedaan! Het geld gaat naar kinderen in landen waar kinderen iedere hulp kunnen
gebruiken.
Voor het pleinvegen wordt de veegmachine ingeruild voor een zware bladblazer. Deze
keuze is gemaakt, om het pleinvegen makkelijker te maken.
Juf Boudette jarig
Dinsdag 11 december is juf Boudette jarig. We feliciteren haar alvast met haar
verjaardag. En wensen haar een fijne dag!
Snuffelstages
Vorige week hebben twee kinderen van het Hondsrug College hun snuffelstage bij ons
gelopen. Een jongen uit Exloo en een meisje uit Odoorn. De twee hebben een leuke tijd
gehad en een mooie ervaring in het onderwijs opgedaan. Tevens heeft het team plezier
gehad aan hun aanwezigheid. De stage lopers zijn enthousiast door het team
opgevangen!
Leerlingenraad
Juf Nilla heeft vandaag een vergadering met de leerlingenraad gehad. Vanuit de vorige
leerlingenraad is een groepje meiden gestart met een koor. Er is al gerepeteerd en de
groep pakt het hartstikke leuk op! In de volgende nieuwsbrief leest u hier meer over.
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Museumbezoek groep 6/7/8
Donderdag 13 december gaan de kinderen van groep 6, 7 en 8 naar Museum de
Buitenplaats in Eelde. Ze gaan kijken naar Planten op reis. Verder informatie ontvangt u
via de leerkrachten.
Luizen opsporing team
Momenteel zijn er meerdere kinderen in de bovenbouw groepen waar hoofdluis is
geconstateerd. As maandag controleren onze luizenmoeders opnieuw deze groepen.
Van belang is dat iedereen zijn / haar kind(eren) even blijft controleren en desgewenst
behandelt, zodat we verdere verspreiding kunnen voorkomen en het probleem z.s.m.
samen oplossen. LOT ouders bedankt voor de controles.
Allemaal een fijn Sinterklaasfeest gewenst.
Met vriendelijke groet, ook namens het team,
Henriët Kamies
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