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Loopspeltoernooi
Afgelopen vrijdag deden de leerlingen van groep 3 en 4 mee aan het loopspeltoernooi in
Nieuw-Buinen. De kinderen hebben enorm goed hun best gedaan en veel plezier
beleefd aan het toernooi. Een van de teams werd eerste deze ochtend. De kinderen
waren enorm blij. Wij zijn supertrots op het feit dat ze het allemaal zo goed hebben
gedaan en er zoveel pleizer aan hebben gehad. Het is uiteraard mooi, dat een van beide
groepen de eerste prijs heeft binnen gehaald. Knap gedaan jongens en meisjes!
Leerkrachten, complimenten met betrekking tot de begeleiding en coaching!
Luizencontrole
Na de voorjaarsvakantie hebben de LOT moeders alle leerlingen op hoofdluis
gecontroleerd. Er is geen hoofdluis geconstateerd. Moeders bedankt voor jullie inzet!
Oudpapier halen
Afgelopen zaterdag hebben een drietal ouders het oud papier opgehaald voor onze
school. Een moeder heeft gezorgd voor de koffie en wat lekkers. Ouders bedankt voor
jullie hulp en inzet! In de bijlage de oudpapierlijst met de actuele informatie.
Podiummoment groep 5/6
Vandaag heeft groep 5/6 als eerste het podiumoment dit schooljaar. Juf Kheisja heeft
met de groep een voorstelling voorbereid. De generale wordt opgevoerd voor de
leerlingen van de school en de uitvoering wordt om 13.15 uur voor ouders, opa’s en
oma’s gehouden. We hopen dat iedereen er veel plezier aan beleefd.
Podiumplan groep 3/4
Morgen heeft groep 3/4 een voorstelling die ze gaan bekijken van het podiumplan. In de
vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen waarover de voorstelling gaat. De naam van de
voorstelling is: Nachtlampje.
Zien
Met betrekking tot de sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen hebben we het
SEO-volgsysteem Zien. Leerkrachten vullen twee keer per jaar een vragenlijst in, waarbij
wordt gekeken naar de aspecten rondom de sociale en de emotionele ontwikkeling van
leerlingen individueel.
Open Dag!
Woensdag 18 maart hebben we een Open Dag. Ouders, verzorgers en andere
belangstellenden zijn van harte welkom om een kijkje te nemen in de klassen. In de
bijlage vindt u de uitnodiging voor de Open Dag.
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Voorlezen bij de kleuters
Woensdag 1 maart komt juf Margriet ten Berge voorlezen bij de kleuters. Dit doet ze in
dialect. In het kader van Kunst en Cultuur, erfgoed, leest deze juf de leerlingen voor. Het
dialect wordt niet meer door iedereen gesproken, maar behoort tot een stuk erfgoed.
De juf gaat voorlezen en met de leerlingen in gesprek over taal en de moeilijke woorden
die er in de taal zitten. En over de betekenis van deze woorden…
Oudergesprekken groep 1 en 2
De tweede fase van het schooljaar is voorbij. De ontwikkeling van iedere leerling wordt
aan de hand van de leerdoelen en de leerlijnen in kaart gebracht. De leerkracht
bespreekt de ontwikkeling van de leerlingen aan de hand van de leerlijnen in de
betreffende fase. De leerkrachten nodigen de ouders van groep 1 en 2 hiervoor uit.
Voorleeswedstrijd
Onze voorleeskampioen op school, neemt woensdag 11 maart deel aan de
overkoepelde voorleeswedstrijd. We wensen haar alvast heel veel succes!
Leerlingen naar VO
De aanmeldingen van de leerlingen van groep acht zijn verzonden naar het voortgezet
onderwijs. De adviezen zijn gegeven en verstuurd. De leerlingen maken 15 en 16 april
nog de eindtoets van de basisschool. Wanneer het resultaat van deze toets hoger uitvalt
dan het gegeven advies, dan bestaat de mogelijkheid om het gegeven advies te wijzigen.
Bijeenkomst WIG 5
Dit schooljaar zijn we in de groepen 3 t/m 6 gestart in de nieuwe methode van de
Wereld in Getallen. Deze methode werkt digitaal vanaf groep 5. Leerlingen vanaf groep
5 werken op het chromebook en krijgen naar aanleiding van het eigen gemaakte werk
opdrachten die aansluiten bij hun niveau. Alle leerlingen krijgen de basisstof van iedere
groep aangeboden. Tijdens de bijeenkomst krijgen we uitleg over de nieuwe en
verdiepende zaken van de methode. Er is ruimte om vragen te stellen en om punten aan
te dragen waar leerkrachten tegen aan lopen. De leerlingen van groep 3 en 4 werken uit
werkboeken. Zij hebben geen chromebook.

De volgende
nieuwsbrief
verschijnt
donderdag 19
maart 2020.

Netwerk ICT
Binnen het ICT netwerk wordt druk gebrainstormd en gewerkt om de ICT zo goed
mogelijk voor elkaar te hebben op alle scholen. De ontwikkelingen op ICT gebied gaan
hard en de mogelijkheden zijn enorm. De medewerkers binnen het netwerk zorgen
samen met Marijke Eerenstein voor het zo goed mogelijk functioneren van de ICT.
We zijn blij met het netwerk en de resultaten die daar worden geboekt.
GMR
Dinsdag 17 maart is de GMR-vergadering in Borger. De GMR is de gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad van alle scholen van OPO Borger-Odoorn. Binnen de GMR
wordt gesproken over de onderwijsontwikkelingen binnen de organsiatie. De financiën
en verdere ontwikkelingen komen hier aan bod. GMR-leden kunnen meedenken en
meepraten over het beleid binnen de organisatie.
Regionale onderbouwdag
Woensdag 18 maart is de regionale onderbouwdag. Deze dag is voor de
kleuterleerkrachten een dag waar ze naar uit kijken. Alle ontwikkelingen op het gebied
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voor 4 tot 6 jarigen staan hier centraal. De leerkrachten van de groepen 1 en 2 doen hier
jaarlijks veel inspiratie op. Tevens genieten ze van het delen en leren van elkaar.
Ik eet het beter!
In het kader van gezond leven, gezond eten en de gezonde school, doen we mee aan het
project: ” Ik eet het beter!” Groep 7 en 8 doen mee aan de Klassenlunch en groep 5/6
doen proefjes die te maken hebben met eten en voeding. Het doel is om leerlingen
bewust te maken van voeding, wat goed en verstandig is, maar ook wat je nodig hebt als
kind en/of volwassene om goed voor je zelf te zorgen, als het gaat om voeding.
Belangrijke data:
Schoolreis groep 1 en 2 op maandag 23 maart.
OPO Studiedag woensdag 25 maart, alle leerlingen zijn deze dag vrij.
Landelijke opschoondag
Zaterdag 21 maart is de landelijke opschoondag. Wij gaan als school met de leerlingen
ook een opschoondag houden op vrijdag 20 maart!
Decoreren school
De decoratiemoeders en de raamschilderingen zijn en worden weer aangepast aan het
seizoen. De sneeuw- en wintertaferelen hebben weer plaatsgemaakt voor vrolijke
voorjaarskleuren en mooie decoraties en schilderingen. Moeders bedankt!
Gehaktballenactie
De oudercommissie heeft een gehaktballenactie georganiseerd. De actie is deze week
afgerond en bleek een succes! Iedereen die heeft gekocht en bijgedragen aan de actie,
enorm bedankt!
Studiedag 8 april i.p.v. 1 april
De studiedag van 1 april wordt verplaatst naar 8 april. Dit i.v.m. een herdenking voor de
leerlingen van groep 7/8, door Valthermond en voor drie scholen georganiseerd. Graag
doen we daaraan mee en willen we onze leerlingen dit niet onthouden.
De studiedag houden we op woensdag 8 april, de leerlingen zijn deze dag vrij.
GGD en informatie over coronavirus
In de media is veel aandacht voor het coronavirus, mede naar aanleiding van de
ouderbrief die is verstuurd vanuit de PRICOH scholen in Hoogeveen. Vanuit de GGD
vinden we het belangrijk dat u over de juiste informatie beschikt. Dit bericht zenden wij
naar alle Drentse scholen. Voor de laatste stand van zaken kunt u kijken op de website
van het RIVM: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden#Europa.
Vragen en antwoorden staan op de website van het RIVM
Op de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) leest u de
veel gestelde vragen en antwoorden over het coronavirus.
Overige vragen? Neem contact op met de GGD
Bij overige vragen neemt u contact op met het team Infectieziekten van GGD Drenthe
via 0592 - 306 300 of infectieziekten@ggddrenthe.nl.
Met vriendelijke groet, ook namens het team,
Henriët Kamies
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