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Schoolplein
Het schoolplein is 15 minuten voor schooltijd toegankelijk voor de leerlingen. Vanaf 8.15
en vanaf 13.00 uur. Vanaf dat moment is er iemand op het plein om op de kinderen te
letten.
Luizencontrole
De luizencontrole heeft op de eerste dinsdag plaatsgevonden. Alle kinderen zijn
gecontroleerd. Onze school is hoofdluisvrij. We hebben nog een klein groepje moeders
die de contrôle uitvoert. Graag zien we deze groep iets groter, dit vergemakkeljkt de
controle. Wilt u helpen bij het controleren, dan horen we dit graag. U kunt zich
aanmelden bij Danielle Boelens of bij Henriët Kamies
Verkeersouder
Ook zoeken we voor dit schooljaar een nieuwe verkeersouder. Iemand die wil helpen
met de coordinatie van de activiteiten rondom verkeer en die mee wil helpen met
verkeersactiviteiten voor de groepen. Hiervoor kunt u zich aanmelden bij Henriët
Kamies
Boekstartuurtje september
In de bijlage de informatie m.b.t. het boekstartuurtje van de Bibliotheek voor
september.
Schoolfotograaf
Maandag 9 september komt de schoolfotograaf. De schoolfotograaf zet onze leerlingen
individueel en met de groep op de foto. U krijgt bericht hoe u de foto’s kunt bestellen.
Graag zetten we de groepsfoto’s op de website. Mocht u uw kind niet zichtbaar op de
website willen, dan kunt u als nog het formulier invullen dat u heeft ontvangen.
Kies
Eind september 2019 start Andes op de maandagmiddag van 16.00-17.00 uur met een
nieuwe KIESgroep voor kinderen in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar. Op basis van het aantal
aanmeldingen kijken we naar een geschikte locatie binnen de gemeente Borger-Odoorn.
In de KIESgroep ontmoeten kinderen andere kinderen met gescheiden ouders. Door
middel van creatieve spelvormen, opdrachten en kringgesprekken leren de kinderen
praten over hun gevoelens en wat ze moeilijk vinden. De KIESgroep bestaat uit acht
bijeenkomsten. Vooraf is een voorlichtingsavond voor de ouder(s). Hierin leggen we uit
hoe kinderen een scheiding verwerken, hoe de groepsbijeenkomsten eruitzien en hoe je
als ouder(s) je kinderen ondersteunt. Meer weten of jullie kind(eren) aanmelden? Neem
dan contact met ons op. Deelname aan de KIESgroep is gratis.
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Dodehoekles voor groep 7/8
Afgelopen vrijdag is er een praktische dodehoekles gegeven aan de kinderen van groep
7/8. De provincie Drenthe en de gemeente Borger-Odoorn bieden deze les aan alle
basisscholen aan. Onder het motto “Samen richting nul” streeft de provincie en de
gemeente naar minder verkeersslachtoffers, dus ook in de dode hoek van vrachtwagens
en andere grote voertuigen.
Om zowel de kinderen als ook de ouders al vast een beetje te leren over de dode hoek,
vertellen we er hier iets over.
De dode hoek
Iedereen heeft wel eens gehoord van de “dode hoek” van een vrachtauto. Vaak lezen
we berichten in de krant waar over een dode hoek ongeval met fietsers wordt
gesproken. Maar wat is precies een dode hoek ? En hoe kun je er veilig mee omgaan ?
De dode hoek van een vrachtauto is de ruimte om de auto waar de chauffeur niets kan
zien. Een vrachtauto heeft niet één, maar meer dode hoeken: vlak voor de auto, naast
de auto en achter de auto.
Gevaren van een rechts afslaande vrachtauto worden vaak onderschat. Een vrachtauto
die rechts afslaat kan zijn rechterzijkant en voorkant niet goed kan overzien. Fietsers zijn
hierbij het meest kwetsbaar. Een recht doorgaande fietser wordt door een chauffeur al
snel over het hoofd gezien, omdat hij hem niet kan zien. Er is al veel gedaan om het
aantal ongevallen terug te dringen, zoals het plaatsen van camera’s en dode
hoekspiegels in en aan de vrachtauto. Toch vallen er jaarlijks nog steeds slachtoffers.
Om deze reden blijft het belangrijk om andere verkeersdeelnemers te wijzen op de
dode hoeken van een vrachtauto. Hieronder hebben we een aantal tips voor jullie,
waardoor je minder gevaar loopt in een situatie met de dode hoek van een vrachtauto
of een ander groot voertuig.
o Zoek oogcontact met de bestuurder. Wanneer jij de bestuurder ziet, kan hij jou ook
zien. Kun jij de bestuurder niet zien, dan ben je onzichtbaar voor de bestuurder en sta je
verkeerd opgesteld.
o Stop nooit onder of naast de spiegels. Hier ziet de chauffeur je echt niet.
o Zorg dat je ver genoeg voor of ver genoeg achter een vrachtauto fietst. Hiervoor geldt
ook: kun je de chauffeur zien, dan ziet hij jou. Sta je vlak voor een vrachtauto of vlak er
achter, dan ziet een chauffeur je niet.
o Bij afslaand vrachtverkeer in bochten, op rotondes en kruispunten blijf je ver rechts
achter de vrachtwagen. Een afslaande vrachtwagen moet een grotere bocht nemen en
wijkt uit. Hoe groter een vrachtauto, hoe meer hij uitwijkt.
Schoolmaterialen in bruikleen
De kinderen maken op school gebruik van diverse schoolmaterialen. De spullen zijn dus
in bruikleen. Soms gaat er iets kapot. De school is niet verzekerd voor schade door
toedoen van leerlingen aan de inventaris, zoals het meubilair/computers/andere
materialen.
Voorbeeld: Veroorzaakt uw kind schade aan een chromebook dan moeten de ouders
deze schade aan deze computer vergoeden. Ouders kunnen dan deze schade opgeven
bij hun eigen WA-verzekering of eventueel zelf betalen.
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We hopen u met deze update rondom verzekeringen van dienst te zijn geweest en
danken u bij voorbaat voor uw begrip.
Namens het MT/Onderwijsbureau
Natuur- en milieu educatie
Dinsdag 3 september heeft de NME coordinator de eerste NME bijeenkomst. Natuur en
milieu educatie wordt gegeven a.d.h.v. de thema’s van dit schooljaar. Het eerste thema
heet: Dieren in de Drentse wildernis.
TSO
Op school hebben we tussenschoolse opvang. Indien hier gebruik van wilt maken kunt u
zich aanmelden bij TSO De Lunchclub. Tevens kunt u een stempelkaart aanschaffen. U
kunt dit telefonisch of via de app melden wanneer uw kind afwezig of juist extra
aanwezig is: Telefoon 06 31200100. Melden mag ook via de mail:
aanloop@delunchclub-opo.nl. De overblijfouders, Anita van Zuilekom, Laura Wever
en Sabine Hensens, ontvangen graag bericht wanneer u uw kind:




incidenteel wilt laten overblijven.
uw kind met vaste tso-dagen een keer niet komt

Ouderstartgesprekken op maandag 9 en woensdag 11 september
In de bijlage vindt u de indeling voor de startgesprekken. De gesprekken voeren we
eerder, zodat de leerkracht en de ouders samen het gesprek over het kind kunnen
aangaan en samen nader kennis kunnen maken. Het gesprek kan gaan over de volgende
vragen: Wat heeft het kind nodig van de leerkracht, hoe voelt het zich in de groep, moet
de leerkracht nog ergens rekening mee houden? Hoe kunnen leerkracht en ouders er
samen voor zorgen dat het een geslaagd schooljaar wordt voor het kind?
Heeft u als ouder vragen of wilt u iets anders vertellen, dan is daar gelegenheid voor.
Tijdens het startgesprek maken de ouder en de leerkracht een nieuwe afspraak om de
ontwikkeling van het kind te bespreken.
Gevonden voorwerpen
Op school liggen gevonden voorwerpen van kinderen: kleding etc. Mocht u iets missen,
dan ligt het er misschien tussen. Vrijdag 13 september doen we de overgebleven spullen
weg.
Muziekimpuls
Dit schooljaar doen we voor het tweede jaar mee met Muziekimpuls. Dit betekent dat
1x per twee weken weer een muziekdocent langskomt om muziek te geven of om de
leerkracht te begeleiden met de muzieklessen. Dit schooljaar geeft Mathijs Zuidema de
lessen. De eerste bijeenkomst voor het team is a.s. dinsdag.
Donderdag 12 september leerlingen vrij.
I.v.m. scholing voor de leerkrachten zijn alle leerlingen donderdag 12 september vrij. We
zijn dit schooljaar gestart met de nieuwe ‘De Wereld in getallen 5’, in de groepen 3 t/m
7. Alle leerkrachten krijgen hiervoor een aantal scholingsdagen. Deze dagen helpen bij
het invoeren en implementeren van de nieuwe rekenmethode.
Brandweer
Dinsdag 10 september komt de brandweer op school. Brandweervrouw Annet Hulshof
geeft lessen aan alle leerlingen en er volgt een ontruimingsoefening.
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De Voorschool
Voorschool de Speulstee en de basisschool gaan dit schooljaar samen kijken naar het
aanbod aan de peuters en de kleuters. Dit om te kijken of we het aanbod nog beter op
elkaar af kunnen stemmen. Op deze manier werken we samen aan de doorgaande
leerlijnen van de Voorschool naar de overgang naar groep 1.
Even voorstellen…
Juf Nicole van de Ree
Ik ben 27 jaar geleden uit Rotterdam vertrokken en in het mooie Drenthe komen
wonen. Begonnen op de Linderakkers in Valthe.
Jaren in Valthermond gewoond en nu in Tweede Valthermond. Ik werk op maandag,
dinsdag en woensdag in gr 1en 2. Ik heb een man, zoon, dochter en kleinzoon.
Ook ben ik gek op dieren. Zingen in een koor en tuinieren doe ik graag .
Groetjes Nicole van der Ree
Juf Coby Huizing
Hallo ouders en verzorgers van "de Aanloop".
Na 27 jaar te hebben gewerkt als kleuterjuf in Buinen en 5 jaar in Valthe, mag ik dit jaar
op de Aanloop gaan werken.
Werken met kleuters vind ik geweldig! Samen met Nicole heb ik de klas zó ingericht dat
de kinderen heerlijk kunnen spelen en natuurlijk heel veel gaan leren.
Samen met mijn man woon ik in Ees.
Mijn kinderen zijn allemaal de deur uit, werken en/of studeren.
Ik geniet ervan om oma te zijn voor mijn twee kleinkinderen, die inmiddels ook kleuter
zijn, dus dat is extra leuk!
Toneelspelen is een hobby van mij en ik hou er ook van om een balletje te slaan op de
golfbaan in Ees.
Ik hoop dat we met z’n allen er een fijn jaar van gaan maken.
Tot nu voel ik me zeer welkom hier op school, dus dat gaat vast goed komen.
Vriendelijke groet, Coby Huizing leerkracht van groep 1 en 2
Juf Marieke Maring
Hallo, mijn naam is Marieke Maring. Ik ben dit jaar groepsleerkracht van groep 7/8 van maandag
t/m donderdag. Ik woon samen met mijn man Jacco en zoon Stijn van 6 jaar en onze 3 katten in
Emmen. Ik ben 38 jaar en ben al vanaf mijn 20e leerkracht. Ik heb mijn eerste 16 jaar gewerkt bij
VCPO Noord-Groningen. Naast leerkracht ben ik talentbegeleider, kindercoach en
huiswerkbegeleider.
Ik heb ontzettend veel zin om dit jaar te werken op de Aanloop. Ik ben hier nog maar een week
aan het werk, maar het voelt al alsof ik er jaren ben.
Als u vragen heeft, loop gerust eens naar mij toe,
Hartelijke groet, Marieke Maring
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Eerste thema: Op reis.
Dit jaar werken we opnieuw met thema’s in de groepen. De wereldoriënterende vakken:
aardrijkskunde, geschiedenis en natuur zijn hier o.a. aan gerelateerd. Het eerste thema
is: ‘Op reis’. We koppelen het thema aan o.a. de Kindeboekenweek en aan lessen natuur
over ‘Wilde dieren in Drenthe’.
Sociaal emotionele ontwikkleing thema 1
In de bijlage vindt u voor de onder- en de bovenbouw het eerste thema en de inhoud
hiervan voor de sociaal emotionele lessen die de leerlingen krijgen.
Met vriendelijke groet, ook namens het team,
Henriet Kamies
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