29 Oktober 2020
Enquête: continurooster, bso, uitslag en voortgang
Alle gezinnen hebben gereageerd op de enquête over het continurooster en de vragen rondom buitenschoolse
opvang. 81% van de gezinnen hebben voor een continurooster gestemd. Een klein percentage van de gezinnen
heeft aangegeven gebruikt te willen maken van de bso of denken dat ze gebruik gaan maken van de bso.
De volgende stap die we zetten is in gesprek gaan met Kei Kidz, de aanbieder van de voorschool en de bso. Deze
gesprekken vinden volgende week plaats. Naar aanleiding van deze gesprekken kunnen we kijken hoe we verder
gaan in het realiseren van een bso op school. Het doel is om de combinatie van continurooster en bso gelijktijdig
te realiseren. Dit om te voorkomen dat werkende ouders problemen krijgen met de nieuwe schooltijden en
opvang voor hun kind(eren). De cijfers en percentages , die we nu van u middels de enquête, hebben gekregen,
hebben we nodig om verdere stappen te zetten richting het organiseren van een buiten schoolse opvang.
Middels deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen en het daarop volgende tijdpad om
van start te gaan met de nieuwe schooltijden.
Voorschool en basisschool
De voorschool medewerkers en de onderbouwleerkrachten werken samen aan de visie op jonge kinderen,
doorgaande leer- en ontwikkellijnen, aan afstemming met betrekking tot de samenwerking, met als doel:
samen het best passende aanbod te realiseren voor ieder kind.
Voortgezet onderwijs.
Ouders en kinderen, die zich willen oriënteren op de verschillende soorten en scholen voor voortgezet
onderwijs, kunnen binnenkort meedoen aan verschillende doedagen of de open dagen bezoeken. Voor meer
informatie kunt u terecht op:
https://www.rsgterapel.nl of https://www.esdalcollege.nl/naar-het-esdal/#naar-het-esdal of
https://emmen.voterra.nl of www.hondsrugcollege.nl of www.carmelcollege.nl
Alle kinderen mogen meedoen
In Nederland leeft 1 op de 12 kinderen in armoede. Deze kinderen kunnen om financiële redenen niet meedoen
aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Ouders
kunnen op verschillende manieren voor hun kind een ondersteuningsaanvraag doen.
Dit kan via de website “Meedoen in Borger-Odoorn”. Via Sociale teams Borger-Odoorn 0800 2009 kunt u er
achter komen of u hiervoor in aanmerking komt.
Andere mogelijkheden zijn:
- Wil je kind sporten of meedoen aan culturele activiteiten? Ga naar https://jeugdfondssportencultuur.nl/voorwie/voor-ouders/ of neem contact op met de intermediair van de scholen: g. toussain@opoborger-odoorn.nl.
-Wil je kind zijn of haar verjaardag vieren? Ga naar: https://www.stichtingjarigejob.nl/contact/
- Voor vakantiemogelijkheden https://www.hetvergetenkind.nl/
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Voorleeswedstrijd
Op vrijdag 9 oktober hebben we de voorleeswedstrijd gehouden van obs De Aanloop. Al eerder tijdens de
Kinderboekenweek heeft iedere klas een groepswinnaar gekozen. Dit waren: Sterre uit groep 4, Zoë uit groep 6,
Amelon uit groep 7 en Adonay uit groep 8. Deze twee laatste jongens gingen met elkaar de strijd aan voor
voorleeskampioen van de Aanloop. Alle kandidaten werden beoordeeld door een onafhankelijke jury en zij
hebben het hen erg lastig gemaakt. De uiteindelijke winnaar is geworden ADONAY! Hij gaat onze school
vertegenwoordigen bij de gemeentelijke voorleeswedstrijd en hopen dat hij ook doordringt tot de provinciale of
zelfs landelijke voorleeswedstrijd. We wensen hem heel veel succes.
Verkeersituatie Wilhelminalaan
Onlangs heeft er overleg plaats gevonden tussen de scholen en de politie met betrekking tot de verkeersdrukte
in de Wilhelminalaan tijdens het brengen en halen van de leerlingen naar de scholen. Ter bevordering van de
doorstroming en de verkeersveiligheid, vragen we alle ouders, verzorgers, opa’s en oma’s en mensen die
kinderen halen en brengen om aan te rijden vanaf het Zuiderdiep en weg te rijden via de Rooilaan of het
Noorderdiep. Wanneer iedereen dezelfde richting op rijdt tijdens het halen en brengen vergemakkelijkt dit de
doorstroming en de veiligheid van iedereen. Dit gaan kinderen van onze school en de Rehoboth ook vragen aan
de buurtbewoners. Voor de buurtbewoners is het ook van belang dat ze tijdens aanvang en sluiten van de
scholen, makkelijk en veilig van en naar huis kunnen rijden. We hopen dat iedereen zich hieraan houdt op de
momenten dat kinderen naar of van school lopen, fietsen of gebracht/gehaald worden. Samen maken we de
verkeerssituatie veiliger!
Sociaal emotionele ontwikkeling
In de bijlagen vindt u nieuwsbrieven over de thema’s op school met betrekking tot de sociaal emotionele
ontwikkelingslessen en de doelen die we nastreven. Wellicht dat u thuis ook met uw kind(eren) praat over het
omgaan met elkaar, met emoties en dat emoties prima zijn en dat je kunt leren om hier goed mee om te gaan.
WMK PO
Het instrument WMK PO gebruiken we om vragenlijsten uit te zetten naar het team, ouders en leerlingen. De
vragenlijsten zijn gericht op verschillende aspecten binnen het onderwijs, zoals aanbod, differentiatie, instructie,
zorg en begeleiding, kwaliteit, veiligheid en andere zaken. Jaarlijks worden een aantal vragenlijsten afgenomen.
De uitkomsten hiervan worden anoniem samengevat. De uitkomsten bespreken we op teamniveau en samen
maken we afspraken over de vervolgstappen, altijd met het doel om te ontwikkelen en om te verbeteren. De
MR wordt hiervan tevens op de hoogte gebracht.
GGD en screening leerlingen groep 7
De GGD komt jaarlijks een aantal keren in school. Zij volgen de ontwikkelingen van kinderen van baby tot puber.
Zo voert de logopedist van de GGD logopedische screenings uit om de spraak- en taalontwikkeling te volgen en
zij geeft advies over het wel of niet nemen van bijvoorbeeld logopedie. Maandag 9 november komt de GGD
logopedist op school om op verzoek leerlingen logopedisch te screenen. De jeugdverpleegkundige komt jaarlijks
langs in groep 2 en in groep 7. Zij gaat een gesprekje aan met leerlingen en kijkt onder andere naar lengte en
gewicht. De schoolarts komt langs om kinderen te zien. Dit kan ook op verzoek van ouders. Middels het
kinddossier kunnen ouders vragenlijsten invullen en de gegevens met betrekking tot de ontwikkeling van hun
kind volgen. Donderdag 29 oktober komt de jeugdverpleegkundige langs voor de screening van de leerlingen
van gr 7.
Oud papier
Aanstaande zaterdag wordt het oud papier ’s middags opgehaald.
Ouders alvast bedankt voor het lopen. Binnenkort ontvangt u de lijst met data en de indeling van ouders voor
het ophalen van het oud papier in 2021.
OBS De Aanloop – Wilhelminalaan 4– 7876 HA Valthermond - 0599 – 66 17 38

Office 365
Onze organisatie stapt over naar Office 365. Dit betekent dat we met een nieuw digitaal systeem gaan werken.
Volgende week volgt het team hiervoor en online scholing.
Medezeggenschapsraad
De MR komt vanavond bijeen, zij vergaderen online. De MR volgt de ontwikkeling zoals ze binnen het
strategisch beleidsplan, het schoolplan en het schooljaarplan staan beschreven. Tevens kijken ze mee naar de
resultaten die groepen boeken, middels de LOVS groepsresultaten. We hebben gezien dat de thuiswerkperiode,
de laatste groepsresultaten iets heeft doen zakken. We hebben subsidie aangevraagd m.b.t. achterstanden die
zijn ontstaan vanwege de lockdown periode. Deze subsidie is toegekend en zal vanaf november worden ingezet.
Een dag in de week krijgen we extra formatie om extra begeleiding en ondersteuning te bieden aan die
leerlingen die het nodig hebben vanwege hiaten die zijn ontstaan door de thuiswerkperiode. Ook wordt een
klein deel van het subsidie bedrag besteed aan materialen en middelen voor de onderbouw.
Fietsenkeuring
Maandag 9 november komen mensen van Veilig Verkeer Nederland langs om de fietsen van leerlingen van
groep 5 t/m 8 te keuren. Leerlingen ontvangen binnenkort een flyer waarop wordt aangegeven waarnaar
gekeken wordt. Nu de herfst is aangebroken en de wintertijd is begonnen, fietsen kinderen vaker door het
donker. Voor- en achterlicht zijn dan van groot belang voor de zichtbaarheid in het verkeer. De controle is een
service die we graag bieden om de veiligheid van onze leerlingen te vergroten.
Groepsbesprekingen
In week 46 vinden de groepsbesprekingen plaats. Dit zijn gesprekken waar de IB’er, de leerkracht en de
schoolleider samen de groepsresultaten en de ontwikkelingen binnen de betreffende groep bespreken. We
bekijken het aanbod, de leertijd, de instructies en andere zaken die aan bod komen om het onderwijs te
realiseren. Vervolgens spiegelen we deze aan de resultaten en kijken we wat nodig is om de komende periode
verder te werken en welke acties nodig zijn in de betreffende groep.
Covid-19
We zijn blij, dat de scholen open blijven en dat we nog steeds fysiek onderwijs kunnen en mogen geven. Wat
van belang is en blijft zijn de RIVM maatregelen:
- Handen wassen
- 1,5 m afstand houden tot volwassen en volwassenen onderling
- Ouders en externen zo weinig mogelijk in school, contact zoveel mogelijk digitaal
- Wanneer iemand klachten heeft zoals: koorts, verkoudheid, keelpijn, niet kunnen ruiken en/of proeven,
dan blijf je thuis.
- Als er gezinsleden moeten worden getest of positief zijn bevonden na een test, blijft het hele gezin thuis
in quarantaine.
- Is er contact geweest met een Covid-19 patiënt dan blijf je thuis in quarantaine.
Wanneer er vragen en/of onduidelijkheden zijn hebben wij als school contact met de GGD en wij gaan op het
advies van de GGD af. Heeft u vragen of zijn er onduidelijkheden, dan stellen we het zeer op prijs dat u met ons
contact opneemt. Samen komen we door deze periode heen!
Sint Maarten
De leerlingen maken op school wel een lampion voor Sint Maarten. U als ouder kiest er voor of uw kind wel of
niet ’s avonds gaat Sint Maarten lopen. De gemeente heeft aangegeven dat ouders zelf hier hun keuze in mogen
maken.
Met vriendelijke groet, ook namens het team,
Henriët Kamies
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