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Aanleg windmolenpark
In januari 2019 begint de bouw van de eerste windturbine. Om daar zoveel mogelijk
mensen over te informeren, plaatsen wij als initiatiefnemers van het windpark vandaag
(21 november 2018) een advertentie in de weekbladen De Kanaalstreek/Ter Apeler
Courant, De Nieuwsbode en De Schakel. De bouw van het windpark zal namelijk veel
vrachtverkeer met zich meebrengen. Dit vrachtverkeer gebruikt zoveel mogelijk wegen
die zo goed mogelijk toegankelijk zijn. Ook is er in de uitvoering veel aandacht voor de
verkeersveiligheid. Toch is het naar onze inschatting ook goed dat schoolkinderen en
hun ouders/verzorgers zich ervan bewust zijn dat er een bepaalde periode veel
vrachtverkeer het gebied in moet, uit het oogpunt van de verkeersveiligheid van met
name schoolgaande kinderen. Voor ouders en belangstellenden wordt er op 13
december 2018 in horecacentrum Spa aan het Zuiderdiep 209 in 2e Exloërmond een
informatiebijeenkomst georganiseerd.
Boekstartuurtjes december
Elke maand is er in de bibliotheken van Borger-Odoorn een gratis
Boekstartuurtje voor kinderen van 1,5 tot 4 jaar.
Tijdens het uurtje lezen we voor, zingen liedjes, doen we spelletjes of
maken een eenvoudig knutselwerkje. Boeken lenen mag ook. Lid
worden is gratis voor kinderen tot 19 jaar. Bibliotheek Valthermond woensdag 19 december - We beginnen om 9.30 uur.
Formatie
Doordat het verschil in dynamiek in groep 8 aan het begin en eind van de week te groot
was, hebben we een wijziging doorgevoerd in groep 8 v.w.b. de leerkrachten. Juf Nilla
geeft ook de donderdag en vrijdag les in groep 8. Juf Muriel verzorgt de begeleiding aan
leerlingen op donderdag. Op vrijdagochtend ondersteunt juf Muriel bij de combinatiegroep 2/3 en dan met name in groep 3. Op de vrijdagmiddag houdt ze groep 5. We zijn
blij dat we dit als team op deze manier hebben kunnen oplossen. Voor de Kerstvakantie
volgt een evaluatie.
Kerstbingo
De speeltuinvereniging organiseert in de Afdraai op 21 december om 19.00 uur een
kerstbingo voor kinderen t-m 14 jaar. De avond eindigt rond 21.30 uur. Een boekje voor
8 rondes kost € 5.
Sinterklaas
Graag bedanken we alle ouders die hebben geholpen met het sinterklaasfeest voor hun
inzet en bijdrage. De kinderen hebben een mooi Sinterklaasfeest gevierd.
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De Lunchclub
Voor de tussenschoolse opvang zijn we op zoek naar enthousiastelingen, die af en toe
het team van de overblijf willen komen versterken. We doen deze oproep omdat op dit
moment onze vaste kracht Anita wegens ziekte is uitgeschakeld. We hopen natuurlijk
dat ze weer snel beter is. Ondertussen zoeken we dus naar vervangers, die 1 of
meerdere dagen in de week beschikbaar zijn om gezellig samen met de kinderen een
broodje te eten en na afloop toezicht te houden bij het buiten spelen. Voor je inzet
ontvang je een vrijwilligersvergoeding. Meer weten? Neem dan contact op met de
coördinator Gerda Toussain 0620917714 g.toussain@opoborger-odoorn.nl
Exova
Aanstaande dinsdag ontvangt het team een training m.b.t. Exova. Exova is het
programma dat wij gebruiken om ons thematisch werken vorm te geven. De coach
begeleidt de leerkrachten in het vragen stellen en vormgeven van de onderwerpen.
Tevens wordt gekeken naar het aansluiten bij de belevingswereld en de interesse van
kinderen. Wat is van belang en welke vragen stel je als leerkracht om de kinderen
effectiever en efficiënter met de onderwijsdoelen aan het werk te zetten. In januari
starten we met het thema Top Sport.
Kerst
Donderdag 20 december vieren we Kerstfeest op school. De kinderen zijn om 12 uur
’s middags vrij. ’s Middags is er geen school. De kinderen worden van 17.00 tot 19.00
uur op school verwacht voor het Kerstdiner.

De volgende
nieuwsbrief
verschijnt
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10 januari 2019.

Vandaag hangt bij ieder lokaal een lijst met verschillende voor-, hoofd-, en nagerechten.
Wij willen u allemaal vragen om voor uw kind(eren) een gerecht te kiezen dat u voor dit
Kerstdiner wilt maken. Op de lijst kunt u aangeven welke van de gerechten u gaat
bereiden en welke u zult meenemen naar school.
Na het Kerstdiner om 18.30 zullen de kinderen liedjes gaan zingen op het plein. Onder
het genot van een drankje kunt u gezellig even met elkaar vertoeven. Na de liedjes
houden de kinderen van de midden- en bovenbouw hun presentaties n.a.v. het thema
Feesten. De presentaties staan door de school heen. Dit kunnen de ouders en opa’s en
oma’s bekijken.
Vrijdag 21 december
Vrijdag 21 december zijn alle kinderen om 12 uur vrij. Maandag 7 januari 2019 starten
we weer met school.
Oud papier
Zaterdag 22 december wordt er weer oud papier gehaald. Er hebben drie mensen
ingetekend en maandelijks hebben we drie mensen nodig voor het oud papier. CBS de
Rehoboth heeft ook drie ouders die helpen met het oud papier. Wie wil en kan in 2019
een of meerdere keren helpen met het oud papier? Zaterdag 22 december start de auto
om 13.30 u te rijden vanuit de Wilhelminalaan bij school.
Voorkant school
De ontwikkelingen verlopen gestaag en de contacten met de verschillende partijen
komen voorzichtig stapjes verder. We hebben een tekening klaar en m.b.t. de financiën
en de uitvoering van de afzonderlijke zaken en partijen moeten we nu maken.
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Duo vergadering
De leerkrachten van de Aanloop en de Linderakkers hebben woensdag een Duo
bijeenkomst gehad. We hadden gezamenlijk de startbijeenkomst van I Turn IT. We
hebben een zelfde ‘Buddy’ voor beide scholen. Deze ‘Buddy’ zorgt voor de coaching en
de begeleiding. Het traject starten we op beide scholen apart, na de zomervakantie.
Voor de zomervakantie maken we voor beide scholen afzonderlijk een Plan van Aanpak.
Het tweede gedeelte van de bijeenkomst werd besteed aan het tussen evalueren van
Muziek Impuls. Beide scholen hebben kunnen aangeven hoe het verloopt. Op de
Aanloop zijn we zeer blij met Ingrid van der Kleij, onze muziekdocent. Aan het einde van
het schooljaar gaan we een Muziekproject houden.
Schoonmaakavond
Maandag 7 januari staat een schoonmaakavond gepland. De OC bericht u wanneer u
hiervoor heeft ingetekend. Mocht u kunnen/willen helpen en u heeft niet ingetekend,
bent u van harte welkom. Vele handen maken licht werk. De schoonmaakavond start
om 19.00 en stopt om 21.00 uur. Tussendoor drinken we gezellig een kopje koffie met
iets lekkers.
Met vriendelijke groet, ook namens het team,
Henriët Kamies
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