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In deze nieuwsbrief
o.a.:
-Pasen en vakantie
-Theorie-examen
-Tussenevaluaties
-Eindtoets
-NME
-Leesvirusfeest
-Dodenherdenking

Pasen en meivakantie
Donderdag 18 april vieren we Pasen. De kinderen eten tussen de middag op school,
samen met de leerkrachten. De kinderen zijn deze dag om 14.00 uur vrij. Tevens begint
dan de meivakantie. Vrijdag 19 april is het goede vrijdag en zijn de kinderen vrij. Daarna
volgen twee vakantieweken. Maandag 6 mei begint de school weer.
HVO/GVO
Graag stellen we u en uw kind(eren) weer in de gelegenheid om volgend schooljaar te
kiezen voor HVO of GVO. In de bijlage vindt u de inventarisatiebrief en de
opgavenstrook. Wilt u deze uitprinten en aangeven voor welk vak u uw zoon/dochter
opgeeft voor het komende jaar? Alvast bedankt. De lessen worden gegeven aan de
kinderen van groep 7 en 8.
Formatie
Binnenkort ontvangt u het formatieoverzicht voor het komende schooljaar.
Theorie-examen
Alle kinderen in groep 7 hebben het theorieexamen verkeer gehaald. Allemaal van hart
gefeliciteerd met het behalen van dit examen!
IEP Eindtoets
Volgende week dinsdag en woensdag wordt de IEP eindtoets afgenomen bij de kinderen
van groep 8. De eindtoets is een toets die alle groep 8 leerlingen van de basisscholen
maken. Het advies voor het VO hebben de kinderen gekregen. Over het algemeen
bevestigt de eindtoets dit advies. Scoort een leerling hoger op de eindtoets dan het
gegeven advies, dan kan in overleg het advies worden bijgesteld naar boven.
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:
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De bijdrage voor 2018-2019 bedraagt € 15,00 per kind. Dit kunt u als ouder overmaken.
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 staan in de webwinkel van Borger Odoorn. Mensen met een smalle beurs
kunnen een beroep doen op gelden van de gemeente: https://meedoen.borgerodoorn.nl/over-de-webwinkel.html
Politiek thema
Afronding voor de meivakantie. In de week voor de meivakantie vinden rondom dit
thema nog de volgende activiteiten plaats. Op woensdag gaan de leerlingen van de
bovenbouw naar het Gemeentehuis voor een debat. En vrijdag kan er door ouders
worden gestemd op een partij van de leerlingen. Kinderen hebben in groepjes éigen
partijen’ met éigen standpunten en meningen geformuleerd. Deze worden
gecommuniceerd naar ouders. Ouders kiezen dan de partij waar ze zich het meest in
kunnen vinden. Een heuse campagne wordt nagebootst. Na de meivakantie starten we
met het thema: Muziek
TSO De Lunchclub
De volgende
nieuwsbrief
verschijnt
donderdag
9 mei 2019.

Kinderen kunnen overblijven op school. Telefonisch of via de app kunt u aangeven wanneer uw
kind afwezig of juist aanwezig is: Telefoon 06 31200100 Melden mag ook via de mail:
aanloop@delunchclub-opo.nl. De gegevens en informatie staan ook op de website van de
Lunchclub www.delunchclub-opo.nl

Bereikbaarheid
Indien u uw kind wilt ziekmelden en u krijgt op school geen contact, dan kunt u d.m.v.
een app de ziekmelding doorgeven, het mobiele nummer van Henriët 06 33873070
Schoolvoetbal
Vrijdag 10 mei is het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi voor de groepen 7 en 8. De
kinderen zijn begonnen met trainen. Meester Daniel neemt de kinderen 3x mee naar
het veotbalveld i.p.v. naar ’t Brughuus. Hij doet zijn best de kinderen zo goed mogelijk
voor te bereiden. Het toernooi start om 9.00 u tot 12.00 u.
Dodenherdenking
Zaterdag 4 mei is de Dodenherdenking bij het monument aan de Vrijheidslaan. Kinderen
van groep 8 maken een krans voor deze bijeenkomst. Wie de herdenking wil bijwonen
wordt verzocht om om 19.15 u te verzamelen bij school in de Wilhelminalaan.
Duo vergadering Taal/Lezen
Samen met de collega’s van de Duo school hebben we een taal-leesbijeenkomst gehad.
De collega’s die in het netwerk taal-lezen zitten hebben een actueel thema ingebracht.
Hierover gaan we met elkaar in gesprek om de schoolafspraken m.b.t. het (voor)lezen te
evalueren en om ze eventueel bij te stellen.
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Leesvirus
De kinderen van groep 6 en 7 hebben de afgelopen periode diverse boeken gelezen van
Leesvirus. Leesvirus is één van de projecten van de bibliotheek. Jaarlijks worden een
aantal leuke kinderboeken gekozen die de kinderengaan lezen. De kinderen hebben de
boeken met enthousiasme gelezen.
Tussenevaluaties
De periode van de tussenevaluaties is aangebroken. Leerkrachten kijken in hoeverre de
opnieuw geplande doelen en de doelen van de afgelopen periode zijn behaald. Mocht
herhaald aanbod nodig zijn, dan gaan de leerrkachten de komende periode daarmee
aan de slag.
Juf Nilla jarig
Vrijdag 12 april is juf Nilla jarig.We feliciteren haar alvast met haar verjaardag en
wensen haar een hele fijne verjaardag!!
Jeugdverpleegkundige
Dinsdag 7 mei komt Gonnie Plantinga de Jeugverpleegkundige op school. Wanneer uw
kind wordt uitgenodigt, ontvangt u hiervan thuis bericht. Mocht u de
Jeugdverpleegkundige willen spreken, dan kunt u dat aangeven op school.
Koningsdag en sponsorloop
Vrijdag 12 april is het de dag van de koningsspelen. Kinderen gaan ontbijten (denkt u
aan bord, beker en bestek?) op school, de koningsspelendans gaan we samen dansen en
de kinderen gaan allerlei spelletjes spelen. Aansluitend vindt de sponsorloop plaats, ook
het team en enekele ouders doen mee! Wij hopen u allemaal te zien.
NME
Vanuit natuur en milieu educatie is er een bijeenkomst waarbij leerrkachten van
verschillende scholen informatie krijgen over een les die gaat over ‘KLEINE
MONSTERTJES’. Dit spiksplinter nieuwe project gaat over twee kleine monstertjes uit
onze Drentse natuur: de teek en de eikenprocessierups. De materialen die bij het project
horen, mogen de scholen houden, dus ieder jaar wanneer dit thema actueel is, kunnen
we deze materialen en de opdrachten opnieuw inzetten!
Pasen op school
Donderdag 18 april vieren we Pasen op school. De kinderen gaan eieren zoeken, neutie
schiet’n, eitje tik spelen en lunchen op school, in de klas bij de leerkracht. Denkt u aan
bord, beker, bestek en twee gekookte eieren? De kinderen zijn deze middag om 14.00
uur vrij.
Voorverkoop zwemabonnementen
In de meivakantie kunnen de kinderen weer gaan zwemmen. Op Koningsdag 27 april
opent zwembad de Zwaoi de deuren voor het zwemseizoen 2019. De voorverkoop van
zwemabonnementen is van di 23 april t/m vr 26 april.
Start to Swim
Na de meivakantie op donderdag starten de Start to Swim lessen voor groep 3 en 4. De
zwemlessen gaan tot de zomervakantie op de donderdagen plaatsvinden.
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VVE overleg
Donderdag 9 mei is er VVE overleg. De peuterleidsters van de De Speulstee, de
kleuterleerkrachten van De Rehoboth en De Aanloop hebben samen overleg. Een
warme overdracht vindt altijd plaats tussen de voorschool en de basisschool. We
wisselen activiteiten en andere zaken uit voor de goede samenwerking.
Leerlingenraad
Donderdag 9 mei is er een bijeenkomst van de leerlingenraad. In een leerlingenraad
zitten kinderen die gekozen zijn door hun eigen klas. Het zijn leerlingen die graag
namens hun klas allerlei zaken willen bespreken. Zo weten we wat de kinderen van onze
school belangrijk vinden. Dat betekent dat zij de belangrijke rol hebben om erachter te
komen wat er leeft op school en wat iedereen graag ziet gebeuren. Deze zaken kunnen
ze bespreken in vergaderingen van de leerlingenraad.
Oud papier
Zaterdag 27 april wordt het oud papier opgehaald door de beide scholen. Drie auto’s
rijden door het dorp met drie ouders van de Aanloop en drie ouders van De Rehoboth.
Het geld dat we verdienen wordt aan de kinderen van de school besteed.
In de bijlage vindt u de intekenlijst voor het oud papier. We hebben nog niet voor alle
maanden genoeg ouders. Heeft u een gaatje in de agenda en wilt u ook een keer voor
de school oud papier ophalen, dan kunt u middels een replay op deze mail aangeven
wanneer u kunt. We zien graag uw reactie tegemoet.
Museumschatjes
Vrijdag 10 mei bezoeken de kinderen van groep 4 en 5 Keramisch Museum Goedewagen
in Nieuw Buinen. De tentoonsteling die ze gaan bekijken het “Museumschatjes”. De
kinderen krijgen informatie over de Museumschatjes en kunnen alle bijzondere zaken in
het museum bekijken.
Moederdag
Zondag 12 mei is het moederdag.
Ouderavond taal spraakontwikkeling
Maandag 20 mei houden De Peuterspeelzaal en Obs de Aanloop in samenwerking met
Kentalis een ouderavond voor peuter en kleuterouders. Op deze ouderavond hebben
we als thema taal en spraakontwikkeling. U krijgt informatie over TOS en de
taalspraakontwikkeing bij kinderen. Tevens ontvangt u informatie over de aandacht en
begeleiding die nodig is bij kinderen met een taal en/of spraakachterstand.
Vakantieactiviteiten door de combi coaches
In meivakantie organiseren we in Borger en Nieuw-Buinen twee gave en natuurlijk
sportieve vakantie activiteiten! Voor meer informatie zie www.actiefborgerodoorn.nl.
Behoefte onderzoek naar Buiten Schoolse Opvang en Voorschool
Middels de enquête in de bijlage willen Stichting Peuterwerk en KONN, in samenwerking
met onze school, graag inventariseren of er behoefte is aan verlengde peuteropvang,
en/ of buitenschoolse opvangopvang in Valthermond.
Met vriendelijke groet, ook namens het team, Henriet Kamies
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