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Een goed en gezond 2020!
Iedereen heeft het ritme weer opgepakt en de school draait als anders. De eerste
nieuwsbrief van 2020! Namens het team willen we alle ouders en verzorgers een goed,
gezond en gelukkig 2020 wensen!
Nieuwe vloeren en uit- en inruimen lokalen
In de kerstvakantie hebben de voorste vier lokalen en de teamkamer nieuwe vloeren
gekregen. De vrijdag voor devakantie hebben we samen met de kinderen en twee
ouders al het meubilair op de gang gezet. Op de laatste vrijdag is het gelukt om ’s
middags alle meubels weer terug te plaatsen in de lokalen. De collega’s en aanhang
waren er samen om alles weer in record tijd terug te plaaten. Vele handen maken licht
werk!
Plein blazen!
Vincent heeft de bladblazer van school op de rug genomen en het plein twee keer netjes
geblazen! Samen met Jaap heeft hij al het vuurwerkafval in de vakantie opgeruimd.
Heren bedankt!
Juf Trijnie 25 jaar in dienst bij OPO Borger-Odoorn
Juf Trijnie, de onderwijsassistent van De Aanloop en De Linderakkers, was 9 januari ’20
25 jaar in dienst binnen OPO. Juf Trijnie, van harte gefeliciteerd! We hebben haar
verrast met taart en lekkere dingen. Van het bestuur kreeg ze onder andere een mooie
bos bloemen.
Vacature
Sinds bekend is dat meester Frank niet terugkomt, zijn we op zoek naar een leerkracht
die de vacature wil invullen. Dit gaat niet makkelijk. We merken nu dat de problemen
die binnen het onderwijs veelvuldig in de media benoemd worden ook hier gaan spelen.
Er lopen gesprekken, zodra er meer bekend is, communiceren we dit zo spoedig
mogelijk. Tot die tijd doen we ons best om invallers voor de groep te krijgen, zodat de
groep niet verdeeld hoeft te worden of naar huis gestuurd.
Screening groep 2 GGD
Herma van Getsen, de assistent van de schoolarts, komt donderdag 23 januari op school
om de leerlingen van groep 2 te screenen. Bij deze screening zijn ouders niet aanwezig.
De assistent weegt en meet onder andere de leerlingen. De ouders van de leerlingen
van groep 2 hebben hiervoor een vragenlijst ontvangen.

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

Onderwijsstaking
Donderdag 30 en vrijdag 31 januari is onze school gesloten i.v.m. de onderwijsstaking.
Door het landelijke tekort aan leerkrachten worden er in het land klassen naar huis
gestuurd, kinderen over verschillende groepen verdeeld, verschillende leerkrachten en
mensen komen voor groepen leerlingen te staan, om het zo goed mogelijk ingevuld en
bezet te krijgen. Echter de onderwijskwaliteit staat hiermee onder druk! In sommige
gevallen is goed onderwijs dan onmogelijk en lijkt het eerder op opvang. Kinderen
hebben onderwijs nodig voor hun toekomst. Onze collega’s en de kinderen elders in het
land hebben hierdoor problemen. Wij merken binnen OPO dat het steeds lastiger wordt
om mensen te krijgen, wij hebben nog geen klassen hoeven weg sturen en we hebben
nog steeds invallers kunnen organiseren, maar dit wordt steeds lastiger. We zijn solidair
met de collega’s in het land. We maken ons zorgen over de Nederlandse
onderwijskwaliteit aan onze kinderen. Het onderwijs en de kinderen hebben mensen
nodig die met kennis, passie en liefde voor de groep staan, die de kinderen kennen en
weten wat ze nodig hebben om te leren. Die kennis hebben van de leerstof en wat er
onderwezen dient te worden aan de groep. Die weten welk kind, welke leerstof
beheerst en waar meer instructie nodig is of juist extra uitdaging in de leerstof. We
willen graag het maximale uit ieder kind (blijven) halen. Daarom doen we mee! Doet u
ook mee?
Gastles groep 7/8
Vandaag hebben de leerlingen van groep 7 en 8 een gastles over geld. Andrea ter Veld
neemt de leerlingen mee in geldzaken! Ze vertelt de kinderen over wat van belang is als
je later groot bent, wat kom je tegen en wat zijn belangrijke zaken om rekening mee te
houden.
Ouderavond
Voor alle ouders van school organiseren we aanstaande maandag een ouderavond over
wat kinderen moeten weten voor later als ze groot zijn en zelf moeten omgaan met
geld. Andre ter Veld is deze avond gastspreker. Zij neemt ons mee in wat voor ouders
van belang is om met hun kinderen te bespreken over geld. Ook zak- en kleedgeld
komen aan de orde. U kunt deze avond onder andere hierover vragen stellen. We hopen
u allen te zien! Aanvang 20.00 uur.

De volgende
nieuwsbrief
verschijnt
donderdag 30
januari 2020.

Debos : de bibliotheek en lezen op school!
Een van de belangrijkste onderwijsdoelen is kinderen leren lezen en kinderen plezier
laten beleven aan het lezen. We merken dat met de digitalisering, boeken minder
interessant zijn geworden. Met de bieb op school stellen we als doel het lezen bij
kinderen te stimuleren. We hebben een plek in school met bibliotheek boeken, een
uitleensysteem, jaarlijks verschillende leesactiviteiten, Carin Bijl van de bibliotheek die
introducties verzorgt en leerkrachten begeleidt. De cursus ‘Open boek’ voor de leescoördinator, de mogelijkheid om via de website van de school te kijken welke boeken er
zijn en leerkrachten die leerlingen enthousiasmeren om te lezen! Leest u mee?
Sociaal Team Corrie Hensema
Maandag aanstaande 20 januari is Corrie Hensema op school. Zij werkt van 8.00 tot
10.00 uur op de Aanloop. Mocht u vragen hebben of een gesprek, dan kunt u maandag
bij haar terecht.
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Nationale voorleesdagen
Van woensdag 22 janauri t/m 1 februari zijn de Nationale Voorleesdagen. We besteden
extra aandacht aan voorlezen! Een comité van Nederlandse jeugdbibliothecarissen koos
het Prentenboek van het Jaar 2020 uit de prentenboeken die in 2018 verschenen.
Moppereend is op de eerste plaast geeindigd!
Moppereend gaat gedurende dit prentenboek van mopperig naar extreem chagrijnig. De
andere dieren, die haar juist proberen op te vrolijken door te vragen of ze met hen wil
meedoen, worden uiteindelijk allemaal aangestoken door het gechagrijn van eend.
Ondertussen wordt het donderwolkje boven moppereend groter en groter tot het een
‘megantische’ zwarte wolk is geworden. En wat krijg je dan? De boel barst los: regen,
dansende dieren in de plassen en een regenboog. Een mooie conclusie: hoe donker de
wolken ook worden, ooit komt er een einde aan.
Het belangrijkste criterium bij het kiezen van het Prentenboek van het Jaar is dat het
boek, naast een goed verhaal en aantrekkelijke illustraties, voldoende
aanknopingspunten biedt voor interactie met peuters en kleuters voor verwerking in
hun spel. Het doel van de Nationale Voorleesdagen is het stimuleren van voorlezen aan
kinderen die zelf nog niet kunnen lezen. De campagne is een project van Stichting Lezen
en wordt georganiseerd door Stichting CPNB. De Nationale Voorleesdagen vinden voor
de zeventiende achtereenvolgende keer plaats.
Citotoetsen
De middentoetsen vinden nu weer plaats. De middentoetsen worden gemaakt om te
kijken in welke mate de leerstof die de leerlingen zouden moeten beheersen ook
beheerst wordt. Vervolgens gebruiken we de resultaten en de analyses van de
middentoetsen om het onderwijs aan individuele leerlingen of groepjes leerlingen voor
het komende half jaar zodanig in te richten, dat naast het reguliere aanbod en de extra
leerstof, de leerstof die nog niet wordt beheerst te herhalen, met als doel dat de hiaten
worden weggewerkt.
Wanneer de leerling lager scoort dan verwacht of het resultaat is onvoldoende, dan
neemt de leerkracht vroegtijdig contact op met de ouders.
De kunst van het vragen stellen….
Denken = leren… Naast het onderwijsaanbod aan leerlingen op het gebied van lezen,
rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen is het kritisch denken ook belangrijk. Het
vormen van een mening, het naast elkaar leggen van argumenten, je afvragen wat is
echt of nep, wat is goed en niet goed en waarom vind je dat? Wat zou er veranderen
als… wat zouden gevolgen kunnen zijn als …. En geldt dat voor iedereen??? Vele
vragen die tot nadenken zetten… Die ervoor zorgen dat iemand probeert om zich een
voorstelling te maken van… De cursus: “De kunst van het vragen stellen” wordt gevolgd
om inspiratie op te doen voor het voeren van gesprekken met leerlingen en collega’s.
Elkaar prikkelen om na te denken…. En dus om te leren. Het vragen stellen kan worden
toegepast bij bijvoorbeeld een kringgesprek of een sociaal emotionele les.
Roodvonk
Deze week hoorden we dat een leerling roodvonk heeft. In de bijlage vindt u hierover
informatie. Het is een besmettelijke, maar niet gevaarlijke griep soort.
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Hoofdluis
Bij de hoofdluiscontrole na de kerstvakantie is er geen hoofdluis en zijn er geen neten
geconstateerd! LOT-moeders, bedankt voor de controle!
Plaatsingswijzer
Na de middentoetsen van cito vullen we de gegevens van groep 6, 7 en 8 aan in de
Plaatsingswijzer. We gebruiken onder andere de Plaatsingswijzer als middel om tot de
verwijzing naar het voortgezet onderwijs te komen. Naast de Plaatsingwijzer kijken we
naar de resultaten van de methodetoetsen, de motivatie op leren, de werk- en
leerhouding en naar de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerling.
Juf Alja jarig
Zondag 26 januari is juf Alja jarig. We feliciteren haar via deze weg en wensen haar
alvast een hele mooie verjaardag!
Duo vergadering
Woensdag 29 januari hebben we een Duo vergadering. Bij deze vergadering gaan we
onder andere kijken hoe we elkaar kunnen aanvullen en helpen om de werkdruk en
overige bijeenkomsten kunnen verminderen. Daarnaast delen we de ervaring die we tot
nu toe hebben opgedaan met WIG 5 van rekenen.
MR
Woensdag 29 januari is er een MR vergadering. De oudergeleding binnen de MR heeft
de cursus MR Effectief gevolgd. De personeelsgeleding heeft de GMR cursus gevolgd. De
GMR is de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Van iedere school gaat er een
personeelslid of ouder naar de GMR.
Kennismaken nieuwe directeur bestuurder.
Dinsdag 28 januari draait de algemeen directeur bestuurder een dag op onze school
mee. Ze wil graag weten hoe het gaat op school en maakt deze dag kennis met de
leerlingen en collega’s van de Aanloop. Ook de andere OPO-scholen krijgen een bezoek.
Jeugdfondssportencultuur
Alle kinderen doen mee Is er thuis te weinig geld om je kind te laten sporten of iets aan
kunst en cultuur te laten doen? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! Het Jeugdfonds
Sport & Cultuur betaalt de contributie / het lesgeld en eventueel de benodigde
attributen. Zo kunnen ook kinderen uit gezinnen waar weinig geld is, lid worden van een
sportclub of een dans, muziek, kunst – of theaterschool. Hoe werkt het? Je kunt als
ouder / verzorger niet zelf een aanvraag indienen bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur.
Dat kan alleen gedaan worden door een intermediair. Hij of zij kent de spelregels en
weet of je kind in aanmerking komt. Als de aanvraag goedgekeurd is, kan je kind vaak al
binnen drie weken sporten of op les. Wil je een aanvraag indienen? Neem dan contact
op met onze die intermediair Gerda Toussain g.toussain@opoborgerodoorn.nl 2 Wat is
het bedrag? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur bepaalt het bedrag op basis van de hoogte
van de contributie / het lesgeld en eventueel de benodigdheden. Na goedkeuring van de
aanvraag, wordt de bijdrage rechtstreeks aan de sportclub of vereniging betaald. Je
ontvangt eventueel ook een waardebon voor attributen die ingeleverd kan worden bij
een winkel in de buurt. De intermediair kan daar meer over vertellen. Meer weten over
de werkwijze van het Jeugdfonds Sport & Cultuur?
https://jeugdfondssportencultuur.nl/voor-wie/voor-ouders/
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Open dagen voortgezet onderwijs
Esdal College Emmen
Woensdag 29 januari 14.00 - 20.00 uur
Dit geldt voor
- Esdal vakcollege (bbl, kbl, kbl/mavo)
- Boermarkeweg (mavo/havo)
- Oosterstraat (havo/vwo, gymnasium)
RSG Ter Apel
Zaterdag 25 januari 10.00 - 15.00 uur
Carmelcollege
Woensdag 8 januari 14.00 - 20.00 (excuus, vandaag dus al)
Doe- en infoavond woensdag 12 februari 19.30 uur
Doe-middag (alleen voor groep 8) vrijdag 24 januari 13.45 uur
Hondsrugcollege
Donderdag 6 februari 18.30 uur: ICT Lyceum (havo/vwo)
Dinsdag 11 februari 18.30 uur vakcollege techniek/zorg en welzijn/economie en
ondernemen/media, vormgeving en ICT
Donderdag 13 februari 18.30 uur (mavo/havo)
Dinsdag 25 februari 18.30 uur (vwo = atheneum, gymnasium, vwo+)
Donderdag 27 februari 18.30 uur (technasium)
WMK
WMK staat voor werken met kwaliteitskaarten primair onderwijs. Vragenlijsten over
verschillende thema’s binnen de school worden anoniem door collega’s ingevuld. Het
resultaat levert een beeld op van de school m.b.t. dat thema. Dit bespreken we binnen
het team en samen bekijken wat en hoe we ontwikkelpunten willen aanpakken en/of
verbeteren.
Oud papier halen
Zaterdag 25 januari wordt het oud papier opgehaald. Vanaf 13.30 uur rijden de auto’s
vanaf de Wilhelminalaan de drie routes.
Via deze weg wil ik graag Maarten Klaver bedanken voor zijn inzet voor het helpen met
coördineren van de mensen die lopen voor onze school en zijn inzet om bij de gemeente
zoveel mogelijk vergoeding te behouden, nadat de oud papier prijzen zijn gedaald.
Maarten stopt er nu mee. Suzanne Guikema en Laura Jaarsma nemen samen deze taak
over.
We verdienen maandelijks een mooi bedrag voor school en voor alle leerlingen door dit
met elkaar te doen.
Samen maken we er een fijne school van!
Met vriendelijke groet, ook namens het team,
Henriët Kamies

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

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

