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Hondsrug College
Op de volgende data heeft het Hondsrug College doe- en informatieavonden:
7 februari om 18.30 uur: over het ICT Lyceum
12 februari om 18.30 uur: over het vak college techniek
12 februari om 18.30 uur: over het vak college zorg en welzijn
12 februari om 18.30 uur: over het vak college economie en ondernemen
12 februari om 18.30 uur: over het vak college media, vormgeving en ICT
14 februari om 18.30 uur: over de mavo en het havo
26 februari om 18.30 uur: over het vwo
28 februari om 18.30 uur: over het technasium
Voor verdere informatie en/of aanmelden verwijs ik u naar de website:
www.hondsrugcollege.nl
Topsport, voeding en bewegen
Tot de voorjaarsvakantie zijn de bovenbouw kinderen aan het werk met het thema
topsport, voeding en bewegen. Juf Nilla start ’s morgens met bewegen op het plein.
Hierover is al flink wat reclame geweest. Naast de beweging hebben kinderen
informatie gekregen over dit onderwerp en zijn ze zelf aan de slag gegaan met
verschillende vragen. Ze zoeken in groepjes naar de antwoorden. Om deze vervolgens te
delen met de andere kinderen van de groepen.
Nationale Voorleesdagen
Woensdag 23 januari starten de Nationale Voorleesdagen. In de klassen wordt extra
aandacht besteed aan lezen. Ook zullen een aantal kinderen van groep 8 voorlezen aan
de peuters van de Speulstee.
Vrijwillige ouderbijdrage en schoolreisgelden
Jaarlijks vragen wij 15 euro voor de vrijwillige ouderbijdrage. Hiervan worden cadeautjes
gekocht voor Sinterklaas, de lunch voor Pasen, een ijsje bij de voetbal of het zwemmen
en andere zaken. We willen u vragen of u deze vrijwillige bijdrage wilt voldoen.
De schoolreizen staan gepland. Alle groepen gaan op schoolreis. Voor kinderen is dit een
jaarlijks feestje. We willen u vragen om deze schoolreisgelden (ruim) voor de schoolreis
van uw kind te voldoen. U kunt het bedrag in 1 x betalen, u mag het ook in termijnen
doen. De schoolreisgelden kunnen ook betaald worden middels de webwinkel van OPO
Borger Odoorn. Hieronder leest u de bedragen en de rekeningnummers van de
Oudercommissie. Uit de schoolgids:
De bijdrage voor 2018-2019 bedraagt € 15,00 per kind. Dit kunt u als ouder overmaken.
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Het bankrekeningnummer voor de vrijwillige ouderbijdrage: NL 37 RABO 0311107974
t.n.v. de Oudercommissie Obs De Aanloop. Graag onder vermelding van de naam van
uw kind(eren) en de betreffende groepen.
Schoolreizen: De kinderen van groep 1 t/m 6 betalen € 40,- voor de schoolreis en de
kinderen van groep 7/8 betalen € 75,-. Voor ieder kind wordt jaarlijks bijgehouden wat is
betaald en welk bedrag over is, dit is in groep 7 een bepaald gespaard bedrag. Ouders
ontvangen dat schooljaar een briefje met het bedrag wat nog bij moet worden betaald
totdat € 75,- is voldaan. Het banknummer voor de schoolreizen:
NL 15 RABO 0311104975
Alle bedragen, waarvan wordt verwacht dat ouders deze voldoen aan school, staan in de
webwinkel van Borger Odoorn. Hier kunnen mensen met een smalle beurs een beroep
doen op gelden van de gemeente om deel te nemen aan deze activiteiten. Informatie
kunt u vinden op: https://meedoen.borger-odoorn.nl/over-de-webwinkel.html
Playbackshow
Op 1 februari wordt vanaf 19.00 uur een playbackshow georganiseerd voor alle kinderen
van het basisonderwijs. Kinderen van groep 1 t/m 8, die mee willen doen, kunnen zich
aanmelden via info@brughuus.nl. De uiterste inschrijfdatum is 25 januari.

De volgende
nieuwsbrief
verschijnt
donderdag
7 februari 2019.

Boekstartuurtjes
Elke maand is er in de bibliotheken van Borger-Odoorn een gratis Boekstartuurtje voor
kinderen van 1,5 tot 4 jaar. Tijdens het uurtje wordt er voorgelezen, gezongen, worden
spelletjes gedaan of wordt er geknutseld. Kinderen kunnen ook gratis boeken lenen.
Deze maand is het thema logeren/knuffels aan de orde. Waar/wanneer?
11 feb – bibliotheek Odoorn
13 feb – bibliotheek Nieuw Buinen
15 feb – bibliotheek Borger
27 feb – bibliotheek Valthermond
In alle gevallen is de aanvang om 9.30 uur
Floorvoetballtoernooi
Voor leerlingen in groep 7 en 8 die van snelle, stoere sporten houden organiseert het
Esdal College op woensdag 13 maart al voor de zevende keer het Esdal College
Floorballtoernooi. Floorball is een snelle teamsport en het lijkt op een mix van ijshockey
en zaalhockey. De spelregels van floorball zijn gemakkelijk, dus iedereen kan meespelen.
Wanneer? Woensdag 13 maart van 13.30 tot 16.00 uur. Waar? Sporthal Esdal College
locatie Oosterstraat (Oosterstraat 78 in Emmen).
Handig om te weten
*deelname is alleen voor leerlingen van groep 7 en 8 van de basisschool
*in een wedstrijd doen vier leerlingen mee, de vijfde is wissel
* je moet zelf een team vormen met vier of vijf leerlingen, je krijgt door het Esdal
College een eigen coach toegewezen
* je mag publiek meenemen, er zijn tribunes
* je krijgt van ons iets te eten en te drinken
* je krijgt van ons een T-shirt, je moet zelf een sportbroekje en stevige
zaalsportschoenen meenemen
* er zijn aparte kleedkamers voor jongens en meisjes
Wil je ook meedoen? Meld je dan vóór 23 februari aan via www.esdalcollege.nl Bij
opgave moeten ook een team naam en T-shirtmaten van de teamleden worden
doorgegeven. Geef je snel op, want vol is vol!
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PCM
Woensdag 16 februari heeft het team een nieuwe bijeenkomst PCM gehad. Proces
Communiation Model. We hebben gewerkt met de verschillende profielen binnen PCM.
Ook hebben we gekeken wat de behoeften van mensen zijn met een bepaald profiel en
waaraan je de stress van mensen kunt herkennen. En wat je kan doen om mensen uit
deze stress te halen. Maandag 25 februari houden we een ouderavond over PCM. Bij de
volgende nieuwsbrief ontvangt u hiervoor een uitnodiging. U wordt meegenomen in de
verschillende persoonlijkheidstypen en u leert hoe PCM werkt.
Oud papier
Aanstaande zaterdag wordt het oud papier opgehaald door onze ouders en de ouders
van de Rehoboth. In de bijlage vindt u nogmaals de intekenlijst voor oud papier.
Langzamerhand vult de lijst zich met verschillende ouders. Dit is mooi om te zien. Samen
zorgen we voor de school. Mocht u nog geen oud papier hebben gelopen en u kunt en
wilt op een van de oud papier data, laat het a.u.b. weten en we zetten uw naam erbij.
De lijst wordt in februari weer mee gemaild.
Leerlingenraad
Morgen komen de leerlingen van de Leerlingenraad weer bijeen. De kinderen hebben
een plan bedacht voor een Pannakooi. Het brainstormen over het te realiseren plan is
begonnen… Morgen wordt o.a. verder nagedacht over het plan, het genereren van
gelden, de plek en andere zaken.
Plein vegen
Aangezien het plein in de kerstvakantie is schoongemaakt en er geen afval of blad ligt, is
er zaterdag geen plein vegen. We zoeken nog ouders die willen helpen met plein vegen.
In de bijlage de intekenlijst. Ouders die zich hiervoor hebben opgegeven ontvangen
bericht van de ouderraad.
Juf Alja jarig
Aanstaande zaterdag 26 januari is juf Alja jarig. We feliciteren haar en wensen haar
alvast een hele fijne verjaardag.
Leerlingen 29 januari middag vrijdag
Dinsdag 29 januari zijn de leerlingen ’s middags vrij. Deze middag wordt besteed aan het
analyseren van de toetsen en het evalueren en maken van nieuwe groepsplannen.
Exova
Woensdag 30 januari komt Saskia van Exova langs in de klassen om te kijken naar de
uitvoering binnen de groepen van de thema’s. Zij geeft de leerkrachten tips en
handvatten om verder te gaan met de ontwikkelingen binnen de thema’s en Exova.
Schoolplanvoorbereidingen
Dit schooljaar wordt het huidige schoolplan afgerond en schrijven we een nieuw
Schoolplan voor de komende vier jaren. Binnen het team kijken we waar kwaliteiten en
ontwikkelpunten liggen en wat het onderwijs in de nabije toekomst vraagt. Binnen de
MR wordt tevens gesproken over het Schoolplan.
Kies GGD Drenthe
KIES is een programma van de GGD voor kinderen waarvan de ouders gescheiden zijn.
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Het programma is gericht op het zoveel mogelijk vóórkomen van problemen die
kinderen als gevolg van echtscheiding kunnen ondervinden en hen leren omgaan met de
veranderde situatie. Daarnaast stelt KIES ten doel dat eventuele problemen bij kinderen
zo vroeg mogelijk gesignaleerd worden, dat ouders tijdelijk ontlast worden en dat
ouders kennis hebben over de effecten van echtscheiding op kinderen.
Podiummoment groep 1 en 2
Donderdag 31 januari vindt het podiummoment van groep 1 en 2 plaats. Ouders en
opa’s en oma’s van deze groep zijn van harte welkom. Om 11.30 uur starten de kinderen
met hun voorstelling. De voorbereidingen zijn in volle gang. De kinderen zien er naar uit.
Rapportgesprekken
In de bijlage vindt u de indeling van de oudergesprekken. Mocht het geplande moment
niet lukken, willen wij u vragen om te ruilen met iemand anders. Lukt dit niet, verzoeken
wij u om contact op te nemen met de leerkracht, zodat een ander moment kan worden
gezocht.
15 maart Onderwijsstaking
15 maart is er een landelijke staking van het onderwijs. Leerkrachten hebben het recht
om te staken. Binnen het team staakt de meerderheid. De school is deze dag gesloten.
Noodplan bij invaltekort
Vanuit onze organisatie hebben we de opdracht gekregen om na te denken over een
noodplan indien er geen invalleerkrachten beschikbaar zijn op het moment dat een
leerkracht uitvalt. We merken dat het aantal invalleerkrachten steeds minder wordt.
Ook is het al gebeurd dat er geen invalleerkracht beschikbaar was. Zodra dit plan klaar
is, bespreken we deze binnen de MR.
Wanneer deze situatie zich voor zal doen, wordt u z.s.m. middels de mail op de hoogte
gebracht.
Met vriendelijke groet, ook namens het team,
Henriët Kamies
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