27 augustus 2020
Gouden weken
De eerste weken van het schooljaar zijn bepalend voor de groepsvorming en de sociaal emotionele interactie
tussen leerlingen en leerkrachten. In deze eerste weken, de Gouden weken, wordt er ruimschoots aandacht
besteed en geïnvesteerd in groepsvorming. Elkaar leren kennen, spelletjes spelen, met iedereen even
kennismaken, om meer van elkaar te weten te komen en om elkaar te leren begrijpen. We vinden dit als team
heel belangrijk. Iedereen is anders, iedereen hoort erbij is een van onze centrale schoolregels. Het hebben van
respect voor elkaar en voor jezelf. Het leren begrijpen van elkaar en positief gedrag bekrachtigen. Het opstellen
van een groepsmissie voor dit schooljaar en de daarbij behorende afspraken van en door de groep.
Samen maken we er een mooi schooljaar van!
Verlof
Voor bepaalde gelegenheden kan verlof worden aangevraagd. Wilt u verlof aanvragen, dan kunt u in het
protocol lezen of de reden hiervoor aanleiding is tot verlof. Een verlofformulier kunt u krijgen van Henriet
Kamies of downloaden vanaf de website. U krijgt schriftelijk bericht of het verlof wordt verkregen.
Rijrichting Wilhelminalaan
Bij het naar school gaan en het uitgaan van de school is het tijdelijk druk in de Wilhelminalaan. Om de veiligheid
te vergroten hebben we de volgende afspraak: bij het naar school toe rijden, komt u de Wilhelminalaan in vanaf
het Zuiderdiep. U verlaat de Wilhelminalaan via de Rooilaan of via het Noorderdiep. Op deze manier rijdt
iedereen in dezelfde richting. Dit maakt het rijden makkelijker en de situatie veiliger voor iedereen.
Muziekschool kijkmomenten
De scholen zijn weer begonnen en ook de muzieklessen starten binnenkort weer.
Mooie tijd voor Muziekschool MM voor het houden van een open avond en een open dag.
Op vrijdagavond 4 september van 19.00 tot 21.00 hebben we een open avond voor volwassenen en iets oudere
kinderen, op zaterdagmorgen 3 oktober van 10.00 tot 13.00 is iedereen welkom.
Ook starten we in oktober weer een AMV-groep voor kinderen , die graag willen muziek maken maar nog niet
echt voor één instrument kunnen kiezen.
I.v.m. Corona is reserveren verplicht.
Afspraken in de groepen, effectieve leertijd en regels en routines
Binnen het team hebben we de afspraken die we hebben op het gebied van effectieve leertijd, handelingen in
de klas, regels en routines geëvalueerd en bijgesteld. Iedereen is weer op de hoogte. Middels deze afspraken
houden we de doorgaande lijn in de school.
Activiteiten kalender in pdf
In de bijlage vindt u de ouderkalender nogmaals. Nu in pdf versie. Deze kunt u printen. Mocht u een geprinte
versie van school willen, dan kan dat. Middels een berichtje kunt u dat laten weten.
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Veiligheidsprotocol
Op onze school hebben we een veiligheidsprotocol, hierin staan alle zaken beschreven die van belang zijn voor
de veiligheid van onze leerlingen. Dit protocol bespreken we jaarlijks binnen het team en is tevens te
downloaden vanaf de website.
Schooltijden en Tussen-schoolse opvang
De schooltijden zijn van 8.30 -12.00 uur en van 13.15 – 15.15 uur. We verwachten leerlingen vanaf 8.20 uur en
13.05 uur op school. Leerkrachten halen hun groep van het plein. Leerlingen kunnen bij de Lunchclub
overblijven. U betaalt 2 euro per keer. Op de website van de Lunchclub kunt u uw kind aanmelden en een
strippenkaart kopen. Middels een bericht naar: 06-45419829 geeft u uw kind op voor TSO of meldt u uw kind af.
RSG
Voor leerlingen, die volgend jaar naar het VMBO gaan en veel interesse hebben in techniek, organiseert de RSG
in Ter Apel drie techniekmiddagen. Op donderdag 22 oktober, 5 november en 3 december worden de lessen
gegeven van 13.15-15.15 uur. Voor leerlingen, die volgend jaar naar het VWO gaan en die meer willen en
kunnen, organiseert de RSG op dezelfde momenten ook een aantal bijeenkomsten met veel uitdaging.
Aanmelden kan via de website van de RSG www.rsgterapel.nl en voor meer info kan contact worden
opgenomen met mw. Kramer w.kramer@rsgterapel.nl 0599581226.
Intekenen, aanwezigheidslijst i.v.m. maatregelen Corona
Vanwege Covid-19 zijn we genoodzaakt om mensen die de school bezoeken te registreren. Bij de ingang van de
school ligt een formulier, waarop de naam van de ouder of bezoeker per keer, per dag dient te worden
genoteerd. Tevens vragen we een telefoonnummer of e-mailadres, m.b.t de bereikbaarheid voor eventueel
contactonderzoek. Bij de intekenlijst staat een fles desinfecterend middel om de handen te desinfecteren.
Natuur- en milieu educatie
Vandaag is de eerste bijeenkomst van NME. De NME coördinatoren krijgen uitleg en materialen voor de lessen
over de Wilde Bij. De coördinator vertelt het team over de inhoud van de lessen en de materialen. De leerlingen
leren over de Wilde Bij en wat dit diertje doet en waarom hij eigenlijk zo belangrijk is.
dBOs: Nieuwe boeken in de Bibliotheek op school!
Carin van de bibliotheek heeft 4 kratten met nieuwe boeken gebracht dus er kan weer flink gelezen worden!
Wilt u weten welke boeken er allemaal zijn op school? Kijk dan op de website van de school, daar kunt u een link
vinden naar de Bibliotheek op school. Hier vindt u niet alleen boeken maar ook voor kinderen geschikte
websites. Handig voor bijvoorbeeld werkstukken! Het is mogelijk om door te klikken naar de bibliotheeksite om
nog meer boeken en informatie te vinden. Deze boeken kunt u dan lenen via de bibliotheek.
Lid worden van de bibliotheek is gratis voor kinderen tot 19 jaar en als een boek niet op de plank staat van de
bibliotheek waar u lid bent dan halen we dat boek gratis uit een andere bibliotheek binnen Drenthe.

Juf Trijnie
Juf Trijnie is onze vaste onderwijsassistent. Op maandag, dinsdagmorgen en woensda komt juf Trijnie op school
om leerlingen met een arrangement extra te ondersteunen.
Covid-19 hoe te handelen bij….
Broertjes en zusjes bleven thuis als er een kind uit het gezin verkouden was of hoestte. Hierop volgt een
wijziging: Kinderen met klachten als hoesten en niezen blijven thuis. Broertjes en zusjes mogen wel naar school.
Wanneer een kind koorts heeft, dan blijven broertjes en zusjes ook thuis, totdat de koorts over is.
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Luizencontrole
Afgelopen maandag heeft de eerste luizencontrole plaatsgevonden door het LOT team (luizen opsporingsteam).
Er zijn geen neten en er is geen hoofdluis geconstateerd. Ouders bedankt voor de controle.
Groepsapp voor de klas
Om de communicatie vanuit de groepen vlot te laten verlopen worden er groepsapps aangemaakt in iedere
(combinatie) groep. Wanneer de leerkracht een bericht, mededeling of vraag heeft, kan deze eenvoudig in de
groepsapp worden geplaatst en bent u snel op de hoogte. De groepsapp is bedoeld om vlot en effectief te
communiceren. We verwachten van ouders dat de groepsapp ook als zodanig wordt gebruikt.
Voorschool de Aanloop
Ook de voorschool is weer gestart. De peuters gaan met plezier naar school en hebben een mooi ingericht lokaal
tot hun beschikking. Daarnaast spelen de peuters momenteel in de patio buiten. Hun buitenspeelgoed hebben
ze ook in de patio. Kei Kidz zorgt binnenkort voor een hek achter op het plein, zodat de peuters een eigen plein
hebben waar ze kunnen spelen, ook de kleuters kunnen hier spelen. Op het moment dat de peuters er zijn, kan
het plein veilig worden afgesloten.
Oud papier
Morgenavond vanaf 18.15 uur wordt het oud papier opgehaald in Valthermond. Een drietal ouders van onze
school en drie ouders van de Rehoboth helpen mee om het oud papier op te halen. We zijn trots en blij dat het
oud papier halen goed verloopt. Ouders, allemaal bedankt daarvoor! Op deze manier heeft de oudercommissie
extra financiële middelen beschikbaar voor alle leerlingen van onze school.
Groepsgeluk
Groep 7 en 8 krijgen Groepsgeluk. In verband met de sociaal emotionele ontwikkeling en de balans in de groep,
hebben we als team besloten dat we heel graag willen investeren in het Groepsgeluk van deze groep. Dit gaan
we samen doen met Dorothe Busscher. Zij begeleidt ons in het proces. Aanstaande maandag start Dorothe met
de leerlingen van de groep. Donderdag 10 september komt Dorothe in de groep. Het doel is om leerlingen meer
begrip voor elkaar te laten krijgen en om te leren inzien waar gedrag vandaan komt. Waarom reageert die
leerling op die manier, wat speelt er bij de leerling, waardoor hij of zij dit gedrag laat zien. Het doel is samen aan
de balans te werken en samen de balans te krijgen, hierdoor zal de groep Groepsgeluk ervaren.
Sociaal emotionele ontwikkeling
De sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen gebeurt op school, maar ook thuis. Om u als ouder te
informeren waar wij op school mee bezig zijn op het gebied van sociaal emotionele ontwikkeling, ontvangt u
een aantal keer per jaar informatie bij deze nieuwsbrief. Hierin staat waar de leerkrachten onder andere aan
werken als het gaat over de sociaal emotionele ontwikkeling. Wat wij belangrijk vinden en uitdragen naar de
leerlingen is het respecteren van elkaar, het benoemen van gewenst gedrag, iedereen is anders, iedereen hoort
erbij. We bieden leerlingen handvatten in het omgaan met emoties en gevoelens van henzelf en de ander.
Read and Write
Volgende week dinsdag hebben IB’ ers en een aantal leerkrachten de cursus Read and Write. Deze cursus leert
ons het programma Read and Write te gebruiken. Het programma is bedoeld voor leerlingen met spelling-, leesen of taalproblemen. Het programma kan bijvoorbeeld worden ingezet bij leerlingen met dyslexie of TOS.
Rekenmiddag
Woensdag 9 september houdt het team een rekenmiddag. De rekencoördinator van onze school, de IB’ er en
schoolleider zorgen voor de inhoud deze middag. We bespreken de leerlijnen, leerdoelen, de instructies en
inhouden die gegeven worden op het gebied van rekenen. Daarnaast bespreken we de inhoud en instructies die
leerlingen nodig zijn wanneer ze meer aankunnen en wanneer ze extra instructie nodig zijn.
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Start Leesvreters (voorheen Leesvirus)
Op woensdag 9 september start de leescompetitie Leesvreters, die gehouden wordt tussen de scholen, met de
groepen 5 en 6. De leerlingen lezen allemaal dezelfde boeken en beantwoorden digitaal de vragen over deze
boeken. Ook moeten ze praktische opdrachten uitvoeren, waarvoor ze punten kunnen krijgen. Uiteindelijk volgt
er een finale waarin de groepen van de scholen het tegen elkaar opnemen. De kennis van de gelezen boeken is
hierbij van het grootste belang.
Boekenkring
Als onderdeel van dBos komt mevrouw Carin Bijl een boekenkring les verzorgen. Ze besteedt aandacht aan de
mooiste boeken en promoot het lezen van boeken bij de leerlingen. Het onderdeel boekenkring gaan we in alle
groepen gebruiken met als doel de leuke en interessante boeken onder de aandacht te brengen en om
leerlingen te motiveren en inspireren in het lezen van boeken.
Voorlezen en zelf lezen zijn voor de ontwikkeling van kinderen ontzettend belangrijk. Als ouders zelf lezen en
kinderen zien dat ouders ook lezen, maakt dit vaak ook dat kinderen sneller een boek pakken. Ook voor
volwassenen is lezen leuk! En ontspannend…
Medezeggenschapsraad
Donderdag 3 september komt de MR voor de eerste keer dit jaar bij elkaar. Onderwerpen die aan de orde
komen zijn: de informatie naar ouders over de activiteiten van de MR, het schooljaarplan, covid-19,
schoolresultaten, inspectie.
Inspectie
Dinsdag 15 september voert de inspectie onderzoek uit op onze school, dit gebeurt middels een digitaal gesprek
met de schoolleider. Graag willen ze weten waar we mee bezig zijn, wat onze doelen zijn en hoe onze leerling
populatie eruit ziet en hoe we vorm geven aan Passend Onderwijs.
Brandweer
Maandag 7 september komt de brandweer op school om in alle groepen lessen te verzorgen. Tevens gaan we
een ontruimingsoefening doen. We vinden het van groot belang dat leerlingen weten wat te doen bij een
alarmmelding. Door jaarlijks te oefenen en de oefening te bespreken leren leerlingen wat te doen en wat niet.
Muziekimpuls
Een keer in de twee weken komt de muziekmeester de muziekles in alle groepen verzorgen. Dinsdag 8 sept
heeft het team een bijeenkomst muziekimpuls, samen met de andere scholen die deelnemen.
Combi coach
In week 34, 35 en 36 nemen de combi coaches de Shuttleruntest af bij alle leerlingen van de groepen 6.
HVO en GVO
Deze week starten de HVO en GVO lessen in de groepen 7 en 8. Juf Bernadette de Groot verzorgt de GVO lessen.
Juf Marieke geeft de leerlingen van de groep HVO, dit omdat juf Marijke wegens ziekte niet aanwezig kan zijn.
We wensen juf Marijke van harte beterschap.
Met vriendelijke groet, ook namens het team,
Henriët Kamies
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