26 November 2020
Maatregelen m.b.t. Covid-19
De maatregelen rondom Covid-19: externen binnen school minimaliseren we. De externen die in school komen,
hebben invloed op het primaire onderwijs proces en/of de ontwikkeling van individuele leerlingen. Deze mensen
worden geacht een mondkapje te dragen en een scherm te gebruiken wanneer zij met kinderen werken. Bij het
naar binnen gaan vult iedereen een gezondheidscheckformulier in, de handen dienen gedesinfecteerd te
worden en we hebben mondkapjes liggen voor het geval iemand geen mondkapje heeft meegenomen.
Geplande museumbezoeken gaan weer door. De musea passen op hun beurt maatregelen toe.
Oudercommissie (OC)
De oudercommissie is op zoek naar een ouder die graag in de oudercommissie plaatsneemt. Momenteel bestaat
de oudercommissie uit vijf moeders, het zou heel fijn zijn, als we één of twee vaders kunnen toevoegen aan de
OC. De OC helpt en ondersteunt bij vele activiteiten zoals Sinterklaas, Kerst, Pasen, de laatste schooldag en
andere activiteiten. Bij de organisatie van deze activiteiten is het fijn als er mensen met kennis en kunde op
verschillende gebieden meedenken en meehelpen. Wie meldt zich aan? Dit kan bij de OC-leden en bij het team.
Sinterklaas
Vrijdag 4 december vieren we Sinterklaas. Wegens lichamelijke redenen heeft Sinterklaas aangegeven dat hij
het niet aandurft om fysiek naar de Aanloop te komen. Sinterklaas en Pieten zorgen ervoor dat ze er via beeld
zijn op vrijdagmorgen 4 december. We zijn blij dat ze op deze manier in deze periode op een geheel eigentijdse
wijze een manier hebben gevonden, waardoor de leerlingen toch met Sinterklaas het feest kunnen vieren op
school. De peuters en onderbouw leerlingen vieren het feest in het lokaal en de bovenbouw leerlingen hebben
lootjes getrokken, een cadeautje gekocht, maken een surprise en een gedicht. Op vrijdag 4 december vieren zij
Sinterklaas in het klaslokaal met de juffen en meester. ’s Middags zijn alle leerlingen om 12.00 uur vrij.
We wensen iedereen een fijne Sinterklaasavond!
Continurooster
De medezeggenschapsraad is gevraagd om mee te denken over het startmoment van het Continurooster. Een
ruim percentage ouders ziet graag of wil graag dat onze school start met het continurooster. Leerlingen blijven
dan tussen de middag op school en zijn ’s middags om 14.00 uur vrij. Een aantal zaken, die betrekking hebben
op het nieuwe model en het team, bespreken we met de MR en binnen het team. De uitkomsten van deze
besprekingen ontvangt u in de volgende nieuwsbrief.
BSO
Een aantal ouders hebben aangegeven gebruik te willen maken van een buitenschoolse opvang. Deze ouders
worden benaderd i.v.m. de dagen waarop ze gebruik zouden willen maken en het aantal uren. Dit op verzoek
van Kei Kidz. Deze organisatie werkt samen met OPO Borger Odoorn. Zij hebben op onze school ook de
Voorschool. Naar aanleiding van de gegevens gaat Kei Kidz beoordelen of zij BSO gaan aanbieden.
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Scholing / cursus
In verband met cursus is Henriët donderdag en vrijdag afwezig.
Medezeggenschapsraad
Een ouder binnen de MR stopt als MR-lid Vandaar dat u allemaal een oproep heeft ontvangen in de groepsapp
van de klas. Een nieuw MR lid heeft zich aangemeld. Marcel Beek neemt binnenkort de rol van MR lid van
Colette Huizinga over. De MR bestaat uit twee ouders en twee teamleden.
Leesvreterfeest
Carin Bijl van de bibliotheek verzorgt jaarlijks het Leesvirusfeest. Dat is nu leesvreter-feest geworden i.v.m. het
Covid virus. Morgen, donderdag 26 november wordt het Leesvreter-project op de scholen afgesloten. Anders
dan anders. Iedere groep die meedoet heeft een tasje van Carin ontvangen. Het Leesvreter-project is een
leesstimuleringsproject voor de groepen 5 en 6. Jaarlijks lezen de leerlingen van deze groepen een groot aantal
boeken en zijn ze enthousiast aan het lezen, maken ze leeskilometers en ervaren ze hoe leuk lezen kan zijn!
Oud papier
Aanstaande zaterdag wordt het oud papier opgehaald. In de bijlage vindt u de lijst voor het komende jaar. Deze
ontbrak bij de vorige nieuwsbrief.
WMK PO
Middels de WMK vragenlijsten vult het team antwoorden individueel in. Daarna volgt een team rapport, als
iedereen zijn antwoorden heeft gegeven. Vervolgens wordt de uitkomst besproken tijdens een teamoverleg. De
vragenlijsten die momenteel worden afgenomen zijn ‘ Zicht op ontwikkeling’ en ‘ Toetsing en afsluiting’.
Spelling en klassenbezoeken
Binnen het team werken we doorgaans aan ons onderwijs. Het aanbod spelling en de resultaten voor spelling
hebben we onlangs besproken. Henriët legt klassenbezoeken af bij spellinglessen en leerkrachten kunnen bij
elkaar kijken tijdens de spellingles. Op deze manier bewaken we de doorgaande lijnen en houden we ons zelf
scherp met betrekking tot het aanbod.
Voorschool overleg
Volgende week hebben we een voorschool overleg. De peuterspeelzaalleidsters en de onderbouwleerkrachten
stemmen de werkwijze, activiteiten en het aanbod aan de jonge leerlingen steeds meer en beter op elkaar af.
Doordat we stap voor stap de belangrijke zaken rondom afstemming doorlopen, zien we dat de samenwerking
groeit en dat we steeds meer in een mooie doorgaande lijn het onderwijs vorm kunnen geven van 2 -12 jaar.
Taalmiddag
Woensdag 9 december staat een taalmiddag gepland. Deze middag gaan we het basisvak taal met elkaar
bespreken en onder de loep nemen… Wat is van belang bij taal? Waar loop je tegenaan? Welke doelen staan
centraal? Hoe komen deze aan bod?
Meester Harjo jarig!
Zondag 6 december is meester Harjo jarig. We feliciteren hem alvast met zijn verjaardag en wensen hem heel
veel plezier!
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Sport jij ook?
Binnenkort gaan onze combi coaches onderwijs & sport (meester Daniel en juf Esther) in samenwerking met de
scholen digitaal een enquête afnemen onder de leerlingen uit groepen 4, 5 en 8.
In de enquête worden o.a. de volgende vragen gesteld:
- Ben je in het bezit van zwemdiploma’s of volg je zwemles?
- Ben je lid van een sportvereniging en zo ja, welke?
- Zo nee, welke sport vind je leuk om te doen?
N.a.v. de enquête kunnen wij contact met u opnemen.
Naar aanleiding hiervan worden de ouders gebeld, van kinderen die geen zwemdiploma of zwemles hebben en/of geen lid zijn van een sportvereniging. Dit om te kijken of individuele knelpunten weggenomen kunnen
worden. In het gesprek met de combi coach wordt er gekeken naar de reden(en) en indien nodig wordt er
samen naar mogelijkheden gekeken om te gaan sporten. Hierbij kan het gaan om het gezamenlijk zoeken naar
een passende sport, een aanvraag bij het Jeugdsportfonds of meedenken naar een logistieke oplossing als b.v.
vervoer het probleem is.
Waarom houden wij deze enquête onder de leerlingen?
Het doel hiervan is om inzichtelijk te krijgen welke leerlingen geen zwemdiploma hebben of geen lid zijn van een
sportvereniging. In groep 4 wordt daarmee gestart, omdat de meeste kinderen dan op een punt staan om na of
naast zwemles een sportkeuze te maken. In groep 5 wordt dezelfde vragenlijst herhaald. Zo kunnen wij zien of
diegene die wij in groep 4 gebeld hebben, ondertussen een passende sport hebben gevonden of hun
zwemdiploma’s hebben gehaald. Aan het einde van groep 8 sta je op het punt om naar de middelbare school te
gaan en gaat er een hoop veranderen. Verandert er ook wat in je sportgedrag? Vandaar de keuze voor deze drie
groepen.
U kunt altijd contact opnemen.
Mochten er vragen zijn of wilt u zelf alvast bellen. Neem dan gerust contact op met ons. Kijk ook eens op:
www.actiefborgerodoorn.nl
Met sportieve groet,
Meester Daniel
Juf Esther

d.kroderj@borger-odoorn.nl
e.kuilman@borger-odoorn.nl

06-25444702
06-55392806
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Esdal vakcollege
Ook dit jaar starten we als Esdal Vakcollege weer met de Talentlessen voor de Slimme Doeners voor de
toekomst.
We bieden deze lessen vanaf januari 2021 aan in onze prachtige nieuwe school op de Esdal Campus. De
talentlessen zijn praktijkgerichte verrijkingslessen voor de potentiële vmbo-leerling. Hij/zij kan zo zijn talent
laten zien, voelt zich gewaardeerd en kan vroegtijdig kennismaken met het VO.
Op vier vrijdagmiddagen wordt er een afwisselend programma aangeboden. De leerlingen maken nader kennis
met onze 3 profielen:
 Horeca, Bakkerij en Recreatie
 Mobiliteit en Transport
 Dienstverlening en Producten
De 4e vrijdag sluiten de leerlingen af met een kunst en cultuur opdracht in ons eigen theater.
De reeks zal dit schooljaar 2 keer aangeboden worden en per ronde is er plek voor maximaal 30 leerlingen.
Ronde 1: 22 januari, 29 januari, 5 februari en 12 februari 2020
Ronde 2: 19 februari, 5 maart, 12 maart en 19 maart 2020 We starten deze middagen om 13:30 uur en het
eindigt om 15:15 uur.
Eind november we zullen telefonisch contact met u opnemen om te vragen of u leerlingen heeft die hiervoor in
aanmerking zouden kunnen komen. Wilt u eerder leerlingen aanmelden dan is dit natuurlijk mogelijk.
Onderstaande route is hierbij van belang;
 Na de aanmelding neemt een afgevaardigde van onze school contact op met de contactpersoon van
jullie school. Samen wordt afgesproken welke leerlingen worden uitgenodigd om mee te doen aan de
talentlessen voor slimme doeners.
 Ouder(s)/verzorger(s) worden door jullie dan op de hoogte gesteld van de mogelijkheid mee te doen aan
deze lessen. Belangrijk hierbij te vermelden dat het vervoer naar onze school zelf geregeld moet worden.
 Na instemming wordt aangegeven welke ronde de leerling(en) mee zullen draaien.
Heeft u vragen of wilt u aanmeldingen doorgeven, kunt u telefonisch contact opnemen met onze school ( 0880009630 ) of een mail naar mij sturen.
Verkeersexamen groep 7
De examendatum voor het schriftelijk verkeersexamen in regio noord is 30 maart 2021.
Dat klinkt nog ver weg, maar dat geeft ook mooi de kans om thuis en op school extra te
oefenen. Een goede voorbereiding is immers het halve werk. U kunt uw kind helpen door
samen thuis van te voren te oefenen. Dit kan via https://examen.vvn.nl/oefenen
Met vriendelijke groet, ook namens het team,
Henriët Kamies
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