28 maart 2019

In deze nieuwsbrief
o.a.:
-Voorstelling
-Vernielingen
-Donar
-Activiteiten
-Dorr
-Theorie examen
-WMK PO

Bezoek Donar
Gisteravond hebben de klinderen van groep 6,7 en 8 een wedstrijd van de basketbalclub
Donar bijgewoond. Een groot professioneel spektakel in Groningen leverde een
onuitwisbare herinnering op voor de kinderen. Deze wedstrijd kwam voort uit het
thema Topsport. Een prachtige afronding. Ouders bedankt voor het rijden.
Dorr
De onderbouw leerkrachten hebben de tweede en de vijfde fase afgerond van Dorr.
Iedere fase bevat leerdoelen op elk gebied van alle leerlijnen. De leerkrachten voeren
activiteiten uit, die ervoor zorgen dat deze leerdoelen zoveel en zo goed mogelijk
worden behaald. Ondertussen observeren en registreren de leerkrachten de
ontwikkelingen van alle kinderen op de verschillende gebieden. Tijdens de
oudergesprekken heeft de leerkracht over de ontwikkeling van uw kind verteld.
Theoretisch verkeerexamen
Donderdag 4 april krijgen de kinderen van groep 7 en eventueel kinderen van groep 8
(als ze in groep 7 het examen niet hebben kunnen afleggen of ze hebben het niet
gehaald) het theoretisch verkeersexamen. Dit verkeersexamen is een onderdeel van het
verkeeronderwijs. De leerkachten bereiden de kinderen voor op het examen door
wekelijks tijdens de verkeerslessen onder andere aandacht te besteden aan
verkeersveiligheid en de regels in het verkeer.
WMK PO leerlingenquête
De kinderen van groep 5 t/m 8 hebben anoniem een vragenlijst ingevuld m.b.t.
veiligheid en plezier op school. Als organsiatie en school zijn we vanuit de overheid
verplicht om een keer in de twee jaar een enquête over veiligheid af te nemen onder
leerlingen, ouders en team. De resultaten van deze enquêtes bespreken we in het team
en met de MR. Daarna volgt een teruggekoppeling van de resultaten in deze
nieuwsbrief. De inspectie ontvangt digitaal de resultaten van deze enquêtes.
Les over de Das
De kinderen van groep 4 en 5 krijgen op maandag 8 april een les over de Das van
Landschapsbeheer Drenthe. De leerlingen krijgen uitleg over de leefwijze en het gedrag
van de das, over de functie van de ‘dassenwegen’ (niet alleen voor de das maar ook
voor andere dieren). Ze krijgen uitleg over het nut van verbindingszones tussen
natuurgebieden (zogenaamde ecologische hoofdstructuur) en verder krijgen ze een
power-point-presentatie, leuke weetjes, ze krijgen een opgezette das te zien en de
mogelijkheid om vragen te stellen.

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

Vernielingen
In de media en op internet is ruimschoots aandacht besteed aan vernielingen in
Valthermond. Ook onze school is getroffen door vandalisme. Onverlaten hebben eerst
delen van het muurtje gesloopt en later zelfs het muurtje omvergekregen. De gemeente
heeft beide keren het puin geruimd. Telkens als er iets vernield wordt, doen we
aangifte. Er is overleg geweest met de wijkagent. Hij communiceert richting de
gemeente, ook als het gaat om vernielingen bij school. De verschillende partijen houden
zich bezig met dat wat wij samen kunnen doen om dit te stoppen. Niemand heeft hier
iets aan. Het vermoeden is, dat de mensen die dit aanrichten, uit Valthermond komen.
Mocht u iets weten, zien of horen, laat het alstublieft weten, samen kunnen we hier iets
aan doen. Ook is het van belang om met kinderen hierover in gesprek te gaan, dit
vernielzuchtige gedrag is niet acceptabel en hoort niet. Andere mensen draaien op voor
de troep en de kosten.

De volgende
nieuwsbrief
verschijnt
donderdag
11 april 2019.

Communicatie met digitale middelen
Mediawijsheid is een van de thema’s die ‘hot’ zijn in onderwijsland. Niet onterecht.
Kinderen maken gebruik van tablets, mobiele telefoons en alle
communicatiemogelijkheden die daarbij horen. Dit gebeurt op school, maar ook thuis.
Groepen van kinderen op school maken bijvoorbeeld groepsapps aan en communiceren
in de app met elkaar. Daar is niet altijd toezicht op en het gebeurt regelmatig dat in deze
groepsapps dingen worden getypt, die niet altijd prettig zijn voor iedereen. Dit gebeurt
op de basisschool, maar ook in het voortgezet onderwijs. Graag maken wij u daarvan
bewust. Soms is het een keuze om in een groepsapp te zitten, soms niet. In de klas
zitten de kinderen bij elkaar en is de leerkracht altijd aanwezig of in de buurt. Gebeuren
daar dingen dan kunnen ze makkelijk in de klas, met elkaar worden besproken. Maar
ook thuis gebeuren zaken in de groep(sapp), deze zijn niet altijd zichtbaar of worden
niet opgemerkt. Het is goed om met uw kind te spreken over wat er online gebeurt, of
om eens mee te kijken hoe er wordt gecommuniceerd. Om vervolgens hierover te
praten, hoe ga je met elkaar om, wat hoort wel en wat hoort niet. Wat doe je als zich
iets voordoet, als je er niet mee eens bent of je wordt geraakt of gekwetst. En … iemand
kan uiteraard altijd zelf de keuze maken of hij/zij wel/niet in een groepsapp wil en
onderdeel wil uitmaken van wat er gecommuniceerd en gedeeld wordt.
Logopedie in school
We zijn in gesprek met logopedisch centrum Emmen om onder schooltijd Logopedie te
organiseren. U krijgt dan de mogelijkheid, indien gewenst, om uw kind onder schooltijd
logopedie te laten krijgen. Hierover leest u later meer.
Duovergadering Taal en Lezen
Woensdag 10 april hebben we de volgende Duovergadering met als thema Taal en
Lezen. De coordinatoren Taal-Lezen van de scholen bereiden deze vergadering voor,
kiezen een thema, dat in het netwerk is besproken, koppelen dit samen terug naar de
teams en gaan hiermee tijdens deze bijeenkomst aan de slag.
Leesvirusfeest
Donderdag 11 april is het jaarlijkse Leesvirusfeest. De kinderen van groep 5 en 6 hebben
vele boeken gelezen, opdrachten en vragen over de boeken beantwoord en tijdens het
Leesvirusfeest spelen ze de finale met allerlei spellen in het Brughuus tegen de andere
groepen 5 en 6 van OPO Borger Odoorn. We wensen de kinderen en juf heel veel
succes!
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OPO Studiedag
De OPO studiedag was een inspirerende dag: een prachtige lezing van Peter de Vries
over ouderbetrokkenheid 3.0. En vele inspirerende workshops waaruit leerkrachten
konden kiezen.
De week van het geld
Deze week staat ook in het teken van de week van het geld. Bovenbouw leerlingen
krijgen lessen van externe contacten, mensen die de kinderen leren over het omgaan
met geld. Hoe kun je sparen, waarvoor en waarom is sparen van belang. Ook krijgen de
kinderen een tasje met spulletjes mee naar huis.
Oud papier
Zaterdag 23 maart is het oud papier opgehaald. Ouders bedankt voor jullie inzet! Voor
april en mei hebben we voldoende ouders. Vanaf juni zoeken we nog mensen die het
oud papier willen halen. Bent u nog niet geweest en u kunt en wilt een van de
zaterdagen helpen, dan kunt u middels een retourmail dit aan mij doorgeven. Het geld
dat ouders ophalen met het oud papier wordt besteed aan de kinderen en de
activiteiten op school.
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 op vrijdag 12 april en bij de Paaslunch op donderdag 18 april. 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.
Boekstartuurtjes
In de maand april gaat het in de boekstartuurtjes over het thema “aankleden”.
Tijdens dit uurtje wordt er in diverse bibliotheken voorgelezen, gezongen, geknutseld en
worden spelletjes gedaan voor kinderen van 1,5 tot 4 jaar. Aanvangstijd is 9.30 uur.
Bibliotheek Valthermond – 17 april
Paasbingo
Vrijdag 12 april organiseert buurt-en speeltuinvereniging Tussen de Diepen weer een
gezellige paasbingo voor kinderen t/m 14 jaar. Van 19.00-21.30 uur zijn jullie weer
welkom in de Afdraai. Een bingoboekje voor 8 rondes kost 5 euro.
Voorstelling cadeau
De moeder van Mara heeft een voorstelling gewonnen. Zij heeft de voorstelling aan
school gegeven. Deze zal worden gegeven op maandag 3 juni. We zijn heel benieuwd!
Bedankt voor dit ontzettend leuke en bijzondere cadeau.
Schoonmaakavond en raamschilderingen
Ouders hebben geholpen met schoonmaken en schilderen! Iedereen bedankt!
Met vriendelijke groet, ook namens het team,
Henriet Kamies
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