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Sport jij ook?
In de week voor de voorjaarsvakantie gaat onze combi coach onderwijs & sport een
enquête afnemen onder de leerlingen uit groep 4, 5 en 8.
In de enquête worden de volgende vragen gesteld:
- Ben je in het bezit van zwemdiploma’s of volg je zwemles?
- Ben je lid van een sportvereniging en zo ja, welke?
- Zo nee, welke sport vind je leuk om te doen?
N.a.v. de enquête kunnen wij contact met u opnemen.
Naar aanleiding hiervan worden de ouders gebeld van kinderen die geen zwemdiploma
of zwemles hebben en/of geen lid zijn van een sportvereniging. Dit om te kijken of
individuele knelpunten weggenomen kunnen worden. In het gesprek met de combi
coach wordt er gekeken naar de reden(en) en indien deze wens er ligt, wordt er samen
naar mogelijkheden gekeken om te gaan sporten. Hierbij kan het gaan om het
gezamenlijk zoeken naar een passende sport, een aanvraag bij het Jeugdsportfonds of
op zoek naar een logistieke oplossing als vervoer het probleem is.
Waarom houden wij deze enquête onder de leerlingen?
Het doel hiervan is om inzichtelijk te krijgen welke leerlingen geen zwemdiploma
hebben of geen lid zijn van een sportvereniging. In groep 4 wordt daarmee gestart,
omdat de meeste kinderen dan op een punt staan om na of naast zwemles een
sportkeuze te maken. In groep 5 wordt dezelfde vragenlijst herhaald. Zo kunnen wij zien
of diegene die wij in groep 4 gebeld hebben, ondertussen een passende sport hebben
gevonden of hun zwemdiploma’s hebben gehaald. Aan het einde van groep 8 sta je op
het punt om naar de middelbare school te gaan en gaat er hoop veranderen. Verandert
er ook wat in je sportgedrag/keuze? Vandaar de keuze voor deze drie groepen.
U kunt altijd contact opnemen.
Mochten er vragen zijn of wilt u zelf alvast bellen. Neem dan gerust contact op
met Daniël Kroder: d.kroder@borger-odoorn.nl of 06-25444702
Thema Topsport Exova
Tot en met de voorjaarsvakantie werken we met het thema Topsport. Morgen krijgen
de kinderen van groep 6 t/m 8 een clinic van Donar, de bekende basketbal club uit
Groningen. Volgende week donderdag krijgen deze kinderen lessen en informatie bij
sportcentrum Traction in Valthermond. Harrie Oosting komt in de groepen 4 t/m 8
vertellen en presenteren over zijn ervaringen bij Dakar. De leerkrachten hebben deze
activiteiten binnen het thema voor de kinderen georganiseerd.
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Wethouders geïnteresseerd…
De wethouders Niek Wind en Albert Trip tonen hun belangstelling n.a.v. het thema
Topsport en de ochtendbeweging momenten op het plein voor de lessen aan. Vandaag
komen de wethouders op school langs om hun interesse te tonen. Met trots kunnen we
zeggen, dat we hiermee een goede start van de dag hebben en wellicht een
inspiratiebron zijn voor andere scholen. Het volgende thema is Politiek. De leerkrachten
gebruiken het bezoek meteen om ook het gemeentehuis bij dit thema te betrekken.
Tijdens het gesprek zullen we ook de wensen van de kinderen (leerlingenraad), om een
Pannakooi te plaatsen, benoemen.
Studenten SAW in groep
Vanaf volgende week donderdag hebben we twee nieuwe stagelopers op school, Jens
Katuin en Glenn Souverein. Zij doen de opleiding SAW en gaan stagelopen in de groepen
4/5 en 6/7 op donderdag en vrijdag. We wensen beide studenten veel plezier en succes.
Gevaarlijke voorwerpen
Onlangs is het gebeurd, dat een leerling, zonder medeweten van ouders, een zakmes
mee heeft genomen naar school. Dit is iets dat niet mag. We hebben contact met de
ouders opgenomen. Mocht het zo zijn, dat een kind met een gevaarlijk voorwerp van
thuis op school komt, dan pakken we dit voorwerp af. Het kind krijgt het zelf niet terug.
School neemt contact op met de ouders vaan het betreffende kind en ouders moeten
het voorwerp i.v.m. de veiligheid op school ophalen.

De volgende
nieuwsbrief
verschijnt
donderdag
21 februari 2019.

Coördinator oud papier
Patrick Appeldorn heeft jaren het oud papier halen gecoördineerd en geregeld. Hij heeft
onlangs het stokje overgedragen aan Maarten Klaver, de vader van Lenna en Jack
Klaver. Graag bedanken we Patrick voor zijn inzet m.b.t. het oud papier voor school en
voor de kinderen! We wensen Maarten plezier en succes met het organiseren en
coördineren van het oud papier. Maarten is, indien nodig, bereikbaar op: 06 36421157
of via de mail: maartenklaver@yahoo.se
Rapportgesprekken groep 3 t/m 8 en oud papier lijst
Volgende week dinsdag en donderdag zijn de oudergesprekken. Tijdens de gesprekken
worden de cognitieve en sociaal emotionele ontwikkeling van het kind besproken. De
kinderen van groep 7 krijgen een voorlopig VO advies en de kinderen van groep 8 een
definitief VO advies. Mocht de eindtoets hoger uitvallen dan het gegeven advies, dan
bestaat de mogelijkheid om het advies naar boven bij te stellen. Bijstellen naar beneden
is niet mogelijk. Tijdens de rapportgesprekken krijgt u de gelegenheid, indien u nog niet
heeft ingetekend voor oud papier halen, om dit alsnog te doen. We hopen op uw
medewerking. De recente lijst vindt u in de bijlage.
Gezonde school
Het afgelopen jaar hebben we het certificaat Sport en Bewegen gehaald van de Gezonde
School. Ook hebben we nu het certificaat Voeding gekregen voor het aanbieden van “Ik
eet het Beter” lessen, Het Nationaal Schoolontbijt en het stimuleren van gezonde
voeding door leerkrachten en de school. Ook het stimuleren van water drinken hoort
daar bij. Wij vinden het belangrijk, dat kinderen leren wat en hoe gezond te bewegen, te
eten en te drinken. We hopen hiermee een positieve bijdrage te leveren aan de
gewoonten van kinderen en dat ze zelf een bewuste keuze kunnen maken in wat zij
goed en belangrijk vinden voor hun eigen groei en gezondheid.

OBS De Aanloop – Wilhelminalaan 4 – 7876 HA Valthermond - 0596-661738

Podiummoment groep 3
Na de voorjaarsvakantie op woensdag 27 februari heeft groep 3 het podiummoment.
Ouders, verzorgers, opa’s en oma’s van de kinderen van groep 3 zijn om 12.00 uur van
harte welkom in het speellokaal om het podiummoment te komen kijken.
AVG en Facebook
Bij deze wil ik u vragen, dat wanneer u foto’s in school maakt van uw kind(eren) en/of
andere kinderen, deze voor eigen gebruik te houden en niet op Facebook en/of andere
social media te plaatsen. In het kader van de Privacy wet hebben wij maatregelen
genomen om deze wet zo goed mogelijk na te leven. Voor ouders is het leuk om foto’s
van hun kind(eren) te hebben van activiteiten op school. Dit kunnen wij toestaan en is
mogelijk als ouders deze foto’s voor hunzelf houden en niet op het internet plaatsen.
Wij gaan ervan uit dat u dit respecteert en rekening houdt met de nieuwe wet. Er zijn
ouders die hun kind(eren) niet op het internet willen hebben. Dit respecteren wij. Als
iedereen zich hieraan houdt, kunnen wij ouders in school foto’s laten nemen van hun
kind(eren) tijdens verschillende activiteiten.
Ontwikkelingen voorkant van de school
We hebben groen licht gekregen van de gemeente en OPO Borger-Odoorn om de
voorkant opnieuw in te richten. De offertes zijn goedgekeurd en we zijn bezig om e.e.a.
op elkaar af te stemmen. De gemeente is gestart met snoeien en het verwijderen van
het groene hek. De overige werkzaamheden volgen op korte termijn.
VVE overleg
Donderdag 28 februari vindt er VVE overleg plaats. De leidsters van de peuterspeelzaal
en de leerkrachten van de onderbouw van onze school komen samen i.v.m. activiteiten
en overdracht van leerlingen.
Loopspeltoernooi
Vrijdag 15 februari hebben de groepen 3 en 4 het loopspeltoernooi. Het
loopspeltoernooi wordt door de combi coaches georganiseerd. De scholen binnen
Borger-Odoorn nemen hieraan deel.
Duovergadering Rekenen
Woensdag 27 februari houden de teams van de Aanloop en de Linderakkers een duo
vergadering over Rekenen. De reken coördinatoren van beide scholen hebben deze
vergadering voorbereid. Het rekenonderwerp tijdens deze vergadering is automatiseren
en het gebruik van de spellen van “Met sprongen vooruit”. Tijdens deze vergadering
schuiven twee leden van de Raad van Toezicht aan.
Kunst- en cultuurnetwerk
Donderdag 14 februari is het cultuur netwerk. Binnen het cultuurnetwerk inventariseren
we de erfgoedroutes en kijken we of er mogelijkheden zijn om binnen Borger-Odoorn
erfgoedroutes te ontwikkelen om kinderen te leren over hun eigen omgeving en de
waarde daarvan.
Voorjaarsvakantie
Van maandag 18 februari t/m vrijdag 22 februari is het Voorjaarsvakantie. De kinderen
zijn dan vrij.
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Opbrengstgesprek
Dinsdag 26 februari vindt het opbrengstgesprek plaats met het managementteam van
OPO Borger-Odoorn. De leeropbrengsten van de leerlingen en de stand van zaken op
school wordt besproken. Het managementteam denkt mee over de ontwikkelingen op
de scholen en ondersteunen en helpen daar waar dit nodig is.
Lessen alcohol en drugs
Donderdag 28 februari krijgen de kinderen van de bovenbouw les over alcohol en drugs.
De kinderen worden bewust gemaakt van de effecten van deze middelen en de gevaren
die daarmee gepaard gaan.
Formatie
Binnenkort gaan we als team met de formatie aan de slag. We weten dat we een grote
groep 8 naar het voortgezet onderwijs verwijzen en daarmee een hoop kinderen minder
hebben in het volgende schooljaar. Dit heeft gevolgen voor de groepssamenstellingen
en de toedeling van de fte’s. (formatieplaatsen.)
Uitdelen verjaardagkaartjes
Kinderfeestjes vinden alle kinderen leuk. Kinderen vinden het leuk om uitgenodigd te
worden. Echter wanneer iemand een feestje geeft, begrijpen wij, dat niet altijd iedereen
kan worden uitgenodigd. Kinderen begrijpen dat niet altijd en het gebeurt dat kinderen
verdrietig worden als ze zien dat ze niet worden uitgenodigd, terwijl sommige andere
kinderen wel een kaartje krijgen. Feestjes zijn voor thuis en dat is leuk. Om te
voorkomen dat wij verdrietige kinderen op school hebben, omdat ze niet zijn
uitgenodigd bij iemand thuis, hebben wij de afspraak gemaakt om geen
verjaardagkaartjes meer op school te laten uitdelen. We hopen op uw begrip hiervoor
en wij verwachten van ouders, dat zij de uitnodigingen buiten de school om uit zullen
delen.
Verkeersouder
We hebben een nieuwe verkeersouder, Cantal Warmerdam. Woensdag 27 februari gaan
we kijken naar de invulling van de verkeersouder en het veiligheidslabel Verkeer dat wij
als school hebben. Tevens gaan we kijken wat we meer voor de kinderen kunnen doen
ten aanzien van verkeer en veiligheid.
Aanmeldingen VO
Leerlingen van groep 8 dienen voor 15 maart hun aanmelding te hebben gedaan op het
voortgezet onderwijs. De aanmeldingsformulieren van alle VO scholen worden door
ouders ingevuld en op de basisschool ingeleverd. De basisschool zorgt voor de
aanmeldingen bij het VO en de verdere gang van zaken.
Naschoolse activiteiten
6 februari
sportfeest Odoorn in de gymzaal van
14.30-15.20 uur groep 3 t/m 5 en van 15.20-16.10 uur groep 6 t/m 8.
13 februari
outdoor sportfeest Borger
In de voorjaarsvakantie:
19 februari
sportfeest XL Tweede Exloermond in de sporthal ’s middags
21 februari
sportfeest XL Nieuw Buinen in de sporthal ’s middags
Meer informatie op: www.actiefborgerodoorn.nl
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Voorlichtingsactiviteiten en open dagen Voortgezet onderwijs
Esdal College
di 12-02-2019

Voorlichting verrijkt Oosterstraat (Emmen)
vwo 'gymnasium en
excellentie'

wo 13-02-2019

Doemiddag voor
leerlingen groep 8

Borger, Oosterhesselen, Oosterstraat
13.30 - 15.45
(Emmen), Boermarkeweg (Emmen),
uur
Esdal Vakcollege (Emmen), Klazienaveen

wo 27-02-2019

Doemiddag voor
leerlingen groep 8

Oosterstraat (Emmen), Boermarkeweg
(Emmen), Klazienaveen

wo 27-02-2019

Voorlichting voor ouders van leerlingen in groep 8

19.30 uur

13.30 - 15.45
uur

19.00 uur

* Voor meer informatie of aanmelden verwijzen wij u door naar onze website. Ook kunt u mailen
naar info@rsgterapel.nl

Hondsrug College
do 7-02-2019

Gebouw De Marke

Doe- en informatieavond voor leerlingen groep 18.30 uur
8 en hun ouders/verzorgers over het ICT
Lyceum

di 12-02-2019

Gebouw De Brink

Doe- en informatieavond voor leerlingen groep 18.30 uur
8 en hun ouders/verzorgers over het
vakcollege techniek

di 12-02-2019

Gebouw De Brink

Doe- en informatieavond voor leerlingen groep 18.30 uur
8 en hun ouders/verzorgers over het
vakcollege zorg en welzijn

di 12-02-2019

Gebouw De Brink

Doe- en informatieavond voor leerlingen groep 18.30 uur
8 en hun ouders/verzorgers over het
vakcollege media, vormgeving en ICT

di 12-02-2019

Gebouw De Brink

Doe- en informatieavond voor leerlingen groep 18.30 uur
8 en hun ouders/verzorgers over het
vakcollege economie en ondernemen

do 14-02-2019

Gebouw De Es

Doe- en informatieavond voor leerlingen groep 18.30 uur
8 en hun ouders/verzorgers over de mavo en
het havo

di 26-02-2019

Gebouw De Marke

Doe- en informatieavond voor leerlingen groep 18.30 uur
8 en hun ouders/verzorgers over het vwo
(atheneum, gymnasium, vwo+)

do 28-02-2019

Gebouw De Marke

Doe- en informatieavond voor leerlingen groep 18.30 uur
8 en hun ouders/verzorgers over het
technasium

Terra College
ma 25-02-2019

Voorlichtingsavond ouders groep 8

19.30 uur

wo 27-02-2019

Doemiddag voor leerlingen groep 8

v.a. 13.30 uur

Pro Emmen
wo 13-02-2019

Open Dag

14.00 - 16.30 en 18.00 - 20.00 uur

Komen jullie ook? Kijk voor meer informatie en/of aanmelden op de website van de
betreffende school. Op www.skoolchoizz.nl kunt u het Onderwijsmagazine downloaden.
Hierin is het volledige overzicht van de voorlichtingsactiviteiten te vinden.
Met vriendelijke groet, ook namens het team, Henriët Kamies
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