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Voorschool
Onlangs is er een informatiebijeenkomst geweest over de Voorschool van Peuterwerk.
Ouders zijn geïnformeerd over de mogelijkheden m.b.t. de af te nemen uren. Tevens is
bekendgemaakt, dat de Voorschoool vanaf de voorjaarsvakantie, 24 februari, gehuisvest
zal zijn in onze school.
De Voorschool van Peuterwerk komt in het lege lokaal naast het kleuterlokaal. De
Voorschool blijft voor alle ouders, de ouders van de Aanloop en de ouders van de
Rehoboth, toegankelijk. We zijn blij met deze ontwikkeling. De lijnen worden hierdoor
korter en de afstemming kunnen we hierdoor blijven verbeteren.
Donderdag 21 november hebben we met de Voorschool, de Rehoboth en de bibliotheek
het Voorschooloverleg.
Netwerk Rekenen
Donderdag 28 november vindt het netwerk Rekenen plaats. De rekencoördinatoren
komen bij elkaar, leren van elkaar en nemen het geleerde mee terug naar school. De
rekenafspraken die binnen het team worden gemaakt, worden mede door de
rekencoördinator vastgelegd.
We gaan op berenjacht.
Het prentenboek "Wij gaan op berenjacht" bestaat 30 jaar.
Om het jubileum van deze klassieker te vieren, geeft Peter Faber in Assen een
avontuurlijk optreden waarin hij het boek tot leven brengt. www.rapunsel.nl
Leeftijd: vanaf 3 jaar.
Duur: 30-40 minuten
Graag aanmelden via info@rapunsel.nl
Pakhuis 51
Namens alle Pieten van Pakhuis 51 ontvangt u een oproep in de bijlage bij deze
nieuwsbrief.
Wereld in Getallen 5
Dinsdag 3 december hebben we op onze school de verdiepingsbijeenkomst voor onze
nieuwe reken methode, de wereld in getallen 5. Als leerkrachten vragen hebben over
het gebruik van de methode, dan kunnen deze vragen worden gesteld. Ook is deze
middag bedoeld om verdere informatie te krijgen over alle mogelijkheden die de
methode biedt. Van verschillende scholen schuiven leerkrachten aan. Leerkrachten
hebben de mogelijkheid om elkaar te adviseren en om ervaringen uit te wisselen.
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Sociaal Team De Monden
Mevrouw Corrie Hensema van het sociaal team De Monden werkt 1 keer in de twee
weken op maandag van 8.00 – 10.00 uur in onze school. De dagen dat zij aanwezig zal
zijn staan in deze nieuwsbrief. Mocht u vragen hebben over thuis, uw kind(eren) of
andere onderwerpen waarbij het sociaal team u kan helpen of ondersteunen, dan kunt
u op de volgende dagen in school terecht bij mevrouw Corrie Hensema.
Maandag 2 december van 8.00 -10.00 uur
Maandag 16 december van 8.00 -10.0 uur

In Borger-Odoorn zijn drie sociale teams. Het sociaal team is er voor u! U kunt er
terecht met vragen over hulp en ondersteuning. De medewerkers van het sociaal
team zijn er om met u mee te denken als u vragen of zorgen hebt over uw
persoonlijke situatie. Dat kan overal over gaan.
Misschien hebt u vragen over de opvoeding van uw kind. Of vindt u het moeilijk om
rond te komen en wilt u hulp om uw geldzaken te regelen? Bent u werkloos en kunt
u wel wat advies gebruiken voor uw dagbesteding? Hebt u hulpmiddelen nodig
omdat u slecht ter been bent? Of bent u een poosje niet in staat om uw zaken te
regelen? Bijvoorbeeld door ziekte, een operatie of een tijdelijke beperking? Ook als u
zich eenzaam voelt en graag wat aanspraak wilt, bent u bij het sociaal team aan het
goede adres. Er is geen vraag te gek voor het sociaal team.
Loop gewoon even binnen tijdens de inloopuren op maandag en woensdag van 9 tot
12 uur in ’t Brughuus. Of bel of stuur een e-mail.

Sinterklaas
Donderdag 5 december is het Sinterklaasfeest. ’s Morgens komt de Sint op een ludieke
manier aan op school en bezoekt de kinderen van de onderbouw. De kinderen van de
bovenbouw maken een surprise voor elkaar, schrijven een gedicht en kopen een
cadeautje voor degene die ze hebben ‘getrokken’. Deze ochtend hoeven de kinderen
geen fruit en drinken mee naar school. Het belooft weer een mooi feest te worden!
’s Middags zijn alle kinderen vrij.

De volgende
nieuwsbrief
verschijnt
donderdag 5
december

Open dag Hondsrug College
Woensdag 5 februari organiseert het Hondsrug College een open dag voor de leerlingen
van groep 8. Van 14.00 tot 21.00 uur zijn de gebouwen van de Emmalaan 25 te Emmen
op deze dag geopend. Meer informatie vindt u op: www.hondsrugcollege.nl
Juf Henriet jarig
Donderdag 28 november is juf Henriët jarig.
BHV
Woensdagmiddag 27 november hebben onze BHV-leerkrachten een herhalingscursus.
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Trefbaltoernooi
Vrijdag 22 november hebben de leerlingen van groep 5 en 6 het jaarlijkse
trefbaltoernooi in de Hunsowhal van Tweede Exloërmond. We wensen de groep veel
plezier en succes. Mochten ze doorgaan, dan vindt woensdagmiddag 27 november de
Superfinal plaats in Nieuw Buinen.
Oud papier
Zaterdag 23 november wordt het oud papier opgehaald. De auto’s rijden vanaf 13.30
uur. Morgen ontvangt u het overzicht van de mensen die in november en december het
oud papier ophalen en ook de indeling van ouders voor het komende jaar. Wanneer u
onderling ruilt, dan graag doorgeven aan Maarten Klaver mob nr: 06 36421157. Iedere
ronde krijgen de mensen die helpen koffie en thee mee. De chauffeurs krijgen een tas in
de vrachtwagen. We zoeken ouders die de koffie en thee op de dagen van het oud
papier willen verzorgen voor de mensen die lopen. Alle benodigdheden hiervoor zijn op
school en beschikbaar gesteld door de oudercommissie. We zijn blij wanneer we dit
samen met u als ouder kunnen regelen. Kunt u een van de 12 keren, dan horen we dat
graag via de oudercommissie of een van de leerkrachten.
Muziekimpuls
We hebben een nieuwe muziekdocent voor de Muziekimpuls. Het afgelopen jaar
hebben we mevrouw Ingrid van der Kleij als muziekdocent gehad, dit was fantastisch. Zij
heeft een nieuwe baan aangenomen. Dit schooljaar is Mathijs Zuidema als
muziekdocent bij ons begonnen. Echter bij de evaluatie is gebleken dat de
verwachtingen van beide partijen niet op elkaar aansloten. In goed overleg, mede met
de coördinator van de Muziekimpuls binnen Borger-Odoorn, heeft Mathijs besloten om
te stoppen. Vanaf maandag 9 december start Heerko Koops met het geven van de
muziekimpulslessen.
GGD jeugdverpleegkundige
Woensdag 4 december is Mevr. G. Plantenga van de GGD op onze school. Er zijn
ouders/verzorgers van leerlingen die hiervoor een uitnodiging hebben ontvangen of nog
gaan ontvangen. Wil u graag een gesprek met Mevr. Plantenga, dan kunt u deze
ochtend op school terecht om een afspraak te maken.
Met vriendelijke groet, ook namens het team,
Henriët Kamies
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