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Stakingsdag
Vrijdag 15 maart is de nationale stakingsdag voor het onderwijs. Alle scholen binnen
OPO Borger Odoorn zijn gesloten. De meeste leerkrachten doen mee aan de staking.
De school is morgen daarom gesloten en zijn alle kinderen vrij.
Basicly
Onlangs hebben we tijdens het teamoverleg Mathias van Basicly op bezoek gehad om
samen met het team de visie te formuleren m.b.t. de ICT ontwikkelingen binnen ons
onderwijs. Vanuit de organisatie zijn we de samenwerking aangegaan met dit bedrijf om
ICT te verweven in ons onderwijs aan de kinderen. De ontwikkelingen op het gebied van
ICT gaan hard en binnen het onderwijs hebben we de opdracht om onze kinderen voor
te bereiden op de toekomst, ook m.b.t. het digitale leren.
Netwerk Taal-lezen
Ontwikkelingen binnen het onderwijs blijven. Zo ook op het gebied van taal en lezen.
We merken dat het DMT lezen niet de ideale vorm is van het aanleren en toetsen van
technisch lezen. Binnen het taal-lezen-netwerk, kwam dit ook aan de orde. Begin groep
drie, als kinderen aanvankelijk leren lezen, zijn woordjes lezen van belang. Later, als het
lezen lukt, is het van belang om zinnen en teksten te lezen. Het gaat om de context, het
vloeiend leren technisch lezen met een goede intonatie. Dan ontwikkelt zich het
begrijpend lezen ook. Plezier in lezen hangt nou samen met het begrip en de interesse
van kinderen. Lezen stimuleren door aan te sluiten bij de belevingswereld van kinderen
is van belang. Ook het niveau waarop de kinderen lezen is van belang. Voorlezen is een
goede stimulator om kinderen zelf te laten lezen. Hier doen we op school wat mee,
maar ook thuis kunt u uw kind(eren) stimuleren in het lezen, door voor te lezen en
boeken en/of tijdschriften aan te bieden die uw kind leuk vindt. Of de onderwerpen
kiezen die uw kind aanspreken. Vindt uw kind lezen nog niet leuk, dan is voorlezen heel
erg belangrijke.
Formatie
De organisatie is al vroeg begonnen met het verdelen van de formatie die per school
beschikbaar wordt gesteld voor het komende schooljaar. Formatie hangt af van het
aantal leerlingen. Vervolgens worden de groepen verdeeld en de leerkrachten op de
groepen geplaatst. Eerst kijken we naar de groepssamenstellingen en de mogelijkheden,
daarna naar de mensen en hun kwaliteiten. Van belang voor de school is de balans op
pedagogisch en didactisch vlak, de afstemming door de school en het teamwerk.
Netwerk bijeenkomsten
In maart komen de verschillende netwerken bijeen. Zoals hierboven bij het taal-
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lezennetwerk, komen er binnen het reken-, talent- en ICT- netwerk ook thema’s aan de
orde die binnen die netwerken van belang zijn. Iedere school heeft een coördinator
binnen dat netwerk, die de informatie en ontwikkelingen binnen het team inbrengen en
zorgen voor eventuele nieuwe afspraken die vervolgens worden doorgevoerd in de
groepen.
Open dag woensdag 20 maart
Woensdag 20 maart houden we een open dag. In de bijlage vindt u de uitnodiging en
het moment waarop u in de school een kijkje kunt nemen.
Juf Trea
I.v.m. een knieoperatie wordt juf Trea vanaf aanstaande maandag vervangen door juf
Annelie van der Meer. Vandaag heeft juf Annelie kennis gemaakt met de de kinderen en
het team. We wensen juf Trea veel sterkte, beterschap en een spoedig herstel.
Schoonmaakavond en schoolschoonmaak
Maandag 25 maart houden we een schoonmaakavond. Ouders die zich hiervoor hebben
aangemeld ontvangen een mail van de ouderraad. De extra schoonmaakmomenten die
wij als ouders met elkaar doen, maken dat we de school een keer lekker fris en schoon
kunnen maken. Dat is fijn. Onlangs hebben we schoonmaakcontrole gehad van een
extern bedrijf. De schoonmaak is goedgekeurd op onze school. De schoonmaaksters
doen het goed in de tijd die ze hebben. Complimenten voor Johanna en Tineke!
Toch is het heel fijn voor onze kinderen dat het lokaal en de school zo af en toe een
goede opfrisbeurt krijgt. Ouders bedankt daarvoor!
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Poppentheater Madelief in Valthe
Zondag 24 maart bezoekt Poppentheater Madelief het Dorpshuis in Valthe. De zussen
Martine en Marieke van Wensveen spelen een muzikale, interactieve voorstelling met
een knipoog naar het prentenboek van het jaar: “Een huis voor Harry.” Madelief en
Anemoon maken zich zorgen. Waar is Harry gebleven? Harry is een sjieke binnenkat. Hij
komt nooit buiten. Harry maakt kennis met echte straatkatten. Gelukkig komt alles op
zijn pootjes terecht! Kom je kijken? Een kaartje kost € 6,- Zaal open om 14.45 u.
Voorstelling groep 6/7/8
Maandag 25 maart hebben de kinderen van groep 6, 7 en 8 de voorstelling: “Veenkracht
dansen op het veen.” Deze voorstelling gaat over het verleden, het heden en vooral ook
de toekomst van de veenkoloniën. Over de glasblazers, die zich er vanuit Duitsland
vestigden, waardoor grote industriële bedrijvigheid ontstond… Over het bijzondere van
het gebied… Over samenwerken en initiatief tonen… Over nieuwe kansen…
Een muzikale voorstelling in een mobiele setting. Om je te inspireren door de
geschiedenis van de veenkoloniën. Met holografische projectie door de tijden heen. De
voorstelling vindt plaats op Obs de Poolster te Nieuw Buinen.
OPO Studiedag Leerlingen vrij
Woensdag 27 maart is de OPO Studiedag. De kinderen zijn deze dag vrij.
WMK PO
De vragenlijst die naar ouders is gestuurd m.b.t. het welbevinden op school is door 11
van de 67 ouders ingevuld. De resultaten worden binnen het team en daarna binnen de
MR besproken. U leest hier later over in de Nieuwsbrief.
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Ramen beschilderen
We zoeken nog iemand die wil helpen met het beschilderen van de ramen. Als u
daarvoor interesse heeft, dan kunt u dat aangeven bij Henriët.
Pasen, Koningsspelen en Sponsorloop
De oudercommissie is al begonnen met de organisatie voor de komende activiteiten.
Hier alvast de mededeling, dat bord, beker en bestek van thuis nodig zijn bij het
Koningsontbijt en bij de Paaslunch. Voor Pasen vragen wij u ook om uw kind 2
gekookte eieren mee te geven naar school. Het ene ei wordt gegeten en het andere ei
wordt traditioneel gebruikt bij eitje tik. De sponsorloop vindt plaats op de dag van de
Koningsspelen. Hiervoor ontvangt u de sponsorlijst op 1 april, met daarbij de uitnodiging
voor de sponsorloop.
Thema activiteiten met leerlingen en ouders i.p.v. Fancy Fair
Het team en de oudercommissie hebben gesproken over de thema’s en de activiteiten
die we hierbij houden. Om echt uit te pakken tijdens deze thema activiteiten vragen we
als team een bijdrage van de oudercommissie. Samen zijn we het volgende overeen
gekomen: vanaf dit schooljaar houden we geen Fancy Fair. Wel worden leuke
activiteiten door de oudercommissie gesponsord en ingehuurd om tijdens de komende
afsluitingen van thema’s extra uit te pakken binnen de betreffende thema’s. Op deze
manier worden de ouders van de OC ook betrokken bij de aan- en invulling van de
afrondende activiteiten.
Ik eet het beter
In week 13 gaan de kinderen van groep 7 en 8 aan de slag met “Expeditie lekker in je
vel.” Dit is een onderdeel van het programma “Ik eet het beter”. De kinderen van groep
5 en 6 gaan in dezelfde week aan de slag met “Stapelgezond”. We doen hier als
Gezonde School aan mee, met als doel de kinderen bewust te maken van voeding en
bewegen in relatie tot je goed voelen en werken aan je gezondheid.
Week van het Geld
In week 13 wordt de week van het Geld gehouden. De groep 5/6 en 7/8 krijgen les over
(zak)geld. De les worden verzorgd door mensen van buiten die met geldzaken te maken
hebben. Voor deze lessen zijn speciaal materialen aangevraagd die tijdens de lessen
worden gebruikt. Het doel van de week van het geld is: kinderen bewust maken van de
waarde van geld. Het kan lastig zijn om met geld om te gaan, om geld te sparen, om de
waarde van geld in te schatten. We proberen d.m.v. deze lessen een bijdrage te leveren
aan het verstandig omgaan met geld.
Leerlingenraad
Aanstaande donderdag komt de leerlingenraad bijeen onder begeleiding van juf Nilla.
De kinderen overleggen over de wensen en ontwikkelingen in de school. De
leerlingenraad heeft een brievenbus waar de andere leerlingen hun wensen of
bevindingen in kunnen stoppen. Deze worden in de leerlingenraad besproken.
Jeugdverpleegkundige Gonny Plantinga
De JVK komt dinsdag 19 maart op school. Ouders van leerlingen die een bezoek brengen
aan de jeugdverpleegkundige hebben hiervoor een oproep ontvangen. Mocht u de
jeugdverpleegkundig willen spreken, dan kunt u dat aangeven op school of op deze
dinsdagmorgen even binnenkomen en een afspraak maken.
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Donderdag 21 maart leerlingen’s middags vrij i.v.m. studiemiddag PCM
Alle kinderen zijn donderdagmiddag 21 maart vrij i.v.m. de studiemiddag PCM.
Oud papier
Zaterdag 23 maart wordt het oud papier weer bij u opgehaald door de scholen. De CBS
en onze school hebben iedere maand drie ouders/verzorgers die meehelpen om het oud
papier op te halen in Valthermond. Het geld dat opgehaald wordt, wordt verdeeld over
de beide scholen. Voor dit geld kan de oudercommissie veel leuke dingen voor de
kinderen doen. Zoals bijvoorbeeld bijdragen aan leuke activiteiten m.b.t de thema’s.
In de bijlage vindt u de actuele oudpapierlijst met daarop de namen van de ouders die
helpen met het ophalen van het oud papier. We hopen dat iedereen een keer kan
helpen, zodat het werk niet op een aantal ouders aan komt.
Bezoek Donar
De kinderen van de bovenbouwgroepen gaan woensdag 27 maart een wedstrijd van
Donar bekijken in Groningen. Deze wedstrijd hoort nog bij het thema Topsport. Vele
ouders waren bereid om mee te gaan naar deze wedstrijd. De leerkrachten zijn hier blij
mee.
GMR
Dinsdag 19 maart is er een GMR bijeenkomst. De GMR is de gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad. Iedere school binnen onze organisatie heeft een afgevaardigde
die zitting neemt in de GMR. Dit kan een ouder en/of leerkracht zijn.
Politiek
Binnen het thema Politiek wordt er flink wat georganiseerd door de leerkrachten.
Mensen vanuit het gemeentehuis brengen bezoekjes en vertellen de kinderen over hun
baan in de politiek. Ook komen er heuse stemhokjes in de school.
Met vriendelijke groet, ook namens het team,
Henriet Kamies
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