10 December 2020
Continurooster
Donderdag 3 december heeft de MR advies gegeven m.b.t. het continurooster en de start hiervan. We streven
ernaar om na de voorjaarsvakantie, op maandag 1 maart te starten met het gelijke dagenmodel. We hebben
een ruime meerderheid (80%) van de ouders die voor het nieuwe rooster zijn. Echter de BSO opvang hebben we
nog niet volledig rond. Wanneer we beginnen, is het van belang dat (werkende) ouders, indien nodig, opvang
hebben voor hun kinderen. Wij doen ons best om dat te realiseren, in welke vorm ook, zodat ouders door het
vroeger uitgaan van de school niet in de problemen komen, omdat er geen opvang is voor hun kind(eren).
Daarnaast spreekt het team de voorkeur uit over pleinwacht tijdens de middagpauze. Het management van
OPO onderzoekt of dit op alle scholen met een continurooster financieel te realiseren is. De MR en het team
wachten dit onderzoek graag af, alvorens te starten met het nieuwe model.
Oud papier
Zaterdag 19 december wordt het oud papier opgehaald. Laura Jaarsma benadert de mensen voor december. In
de bijlage vindt u de indeling voor 2021. Indien u nog niet heeft gekeken, vragen we u deze lijst te bekijken.
Mocht u niet kunnen op het moment dat u staat ingepland, wilt u dan contact opnemen met Laura of Henriët.
Dan proberen we u te plaatsen op een moment dat het u past. Alvast bedankt! Vele handen maken licht werk,
samen zorgen we voor de kinderen van onze school en samen maken we er een fijne school van!
NME
Landschapsbeheer Drenthe ondersteunt projecten op scholen. We hebben een budget van € 150,- gekregen
voor natuur- en milieu educatie. Dit bedrag wordt besteed aan zaaigoed, nestkastjes, een appelboom en
insectenhotels. Deze producten worden gebruikt in combinatie met NME lessen die gegeven worden in de
klassen. Deze lessen komen van IVN. Jaarlijks krijgt de NME coördinator de lessen aangereikt. Wij vinden het
belangrijk dat deze lessen gekoppeld worden aan buitenactiviteiten, zodat leerlingen binnen èn buiten leren
over de natuur. Ze zien en ervaren wat er gebeurt met de producten die we krijgen.
Onderzoek Van Hall Larenstein Valthermond
Een aantal leerlingen van groep 7 en 8 heeft deel mogen nemen aan een doelgroepenonderzoek van
Hogeschool Van Hall Larenstein te Leeuwarden. Er wordt gekeken hoe bewoners het dorp, Valthermond
beleven. Het feit dat een aantal leerlingen heeft meegewerkt aan het onderzoek en meegenomen worden in de
resultaten, geeft deze leerlingen en de groep weer een ervaring. Wat zijn studenten, wat doen ze? Wat is een
onderzoek? Hoe werkt een onderzoek? Wat levert een onderzoek op? Iedereen weer geleerd!
Kerstdisco
Donderdag 17 december vieren we Kerst op school. ’s Middags zijn de leerlingen vrij. We nodigen de leerlingen
van de onderbouw uit van 17.30 – 18.15 uur en de leerlingen van de bovenbouw van 19.00 – 20.00 uur. We
hebben een heuse kerstdisco met lekkers voor de leerlingen. Na afloop krijgt iedereen een attentie mee. We
verwachten dat ouders bij het groene hek afscheid nemen van hun kinderen. Mobiele telefoons blijven thuis.
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Ontbijt in pyjama
Vrijdag 18 december verwachten we de leerlingen, ook de leerlingen van groep 1 zijn welkom, in pyjama of in
onesie op school. In alle groepen gaan de leerlingen samen ontbijten. Voor dit ontbijt vragen we u om het
(kerst)ontbijt van uw kind mee te geven naar school. De vrijdagochtend, na het ontbijt, wordt verder een
gezellige speel-, leer-, en opruimochtend. Om 12.00 uur zijn alle leerlingen vrij.
Kerstvakantie
Vrijdag 18 december om 12.00 uur krijgen de leerlingen kerstvakantie. Maandag 4 januari 2021 gaan alle
leerlingen weer naar school.
Afscheid Colette
De MR bestaat uit twee ouders en twee leerkrachten. Colette van de ouders heeft haar drie jarig termijn er op
zitten. Zij geeft haar stokje door aan Marcel Beek. Colette was secretaresse, zorgde voor de notulen en het
jaarverslag. Colette haar kwaliteit was het bekijken en corrigeren van stukken. Graag bedanken we Colette, ook
via deze weg, voor haar inzet binnen de MR. We wensen Marcel een plezierige en goede MR- tijd.
Scholing
Henriët is donderdag 17 en vrijdag 18 december 2020 en donderdag 7 en vrijdag 8 januari 2020 afwezig i.v.m.
cursus.
Taalmiddag
Woensdag 9 december stond Taal centraal. Begrijpend lezen, spreek- en luistervaardigheden,
schrijfvaardigheden, stellen, grammatica en zinsontleding zijn onderwerpen die aan bod komen. We bekijken de
huidige afspraken en het aanbod van de methode. We spiegelen deze aan de leerdoelen. Wat willen we de
leerlingen leren en kunnen we ons aanbod verbeteren door lessen op een andere manier vorm te geven? Ook
de opbouw van zinsontleding en woord benoemen gaan we bespreken. Welke benaming van woorden en
zinsontleding moeten beheerst worden in welke groep.
Dbos
Carin Bijl van de bibliotheek komt binnenkort de boekencollectie op school vervangen. De boeken in de
schoolbibliotheek zijn van de bibliotheek. Zij zorgen voor een volledig nieuwe inhoud van boeken. We hopen
door middel van een gevarieerd aanbod en steeds nieuwe boeken, de leerlingen te motiveren en enthousiast te
maken voor het lezen van boeken. Want lezen is leuk en levert heel veel op bij kinderen op leergebied.
Cool 2B Fit
Na de vakantie begint het Cool 2B Fit programma. Dit is een programma van de combi coaches waar sommige
leerlingen voor in aanmerking komen. Naar aanleiding van een test door de combi coaches kan dit programma
worden aangeboden. Ouders kiezen ervoor of hun kind wel of niet deelneemt. Kinderen die in het verleden
hebben deelgenomen zijn enthousiast over het programma en hebben hiervan veel geleerd en plezier gehad.
Culturele mobiliteit groep 7 en 8
Vrijdag 8 januari gaan de leerlingen van groep 7/8 naar het Gevangenismuseum. De leerlingen krijgen een
rondleiding en uitleg over hoe het vroeger is gegaan in het museum.
Cito M-toetsen
In januari, vanaf week 2 worden de Cito midden toetsen afgenomen. Vanaf groep 3 krijgen de leerlingen toetsen
voor onder andere rekenen, spelling en technisch lezen.
Opvang na schooltijd
Er zijn weinig ouders die aangeven opvang nodig te hebben na schooltijd, wanneer we starten met het
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continurooster. Met Alles Kidz hebben we de afspraak dat ouders die opvang nodig hebben, bij hen terecht
kunnen voor gastouderopvang. Wanneer het aantal leerlingen zodanig oploopt dat ook BSO haalbaar is in
school, zullen we hiernaar streven. Indien u opvang nodig hebt voor uw kind(eren) verwijs ik u door naar
Gastouderopvang Alles Kidz. Mail adres: Info@alles-kidz.nl Tel nr: 0599 236224
Werken als gastouder
Heeft u interesse in gastouderschap en lijkt het u leuk om kinderen op te vangen na schooltijd? Dan kunt u
contact opnemen met gastouderbureau Alles Kidz. Zij zoeken nieuwe gastouders voor hun organisatie. U kunt
voor vragen mailen of bellen naar: Info@alles-kidz.nl Tel nr: 0599 236224

Ophalen kleuters
Vanwege de veiligheid en de overdracht van kleuters naar ouders, hebben we samen besloten om de kleuters
bij het uitgaan van de school, bij het groene hek, bij de muur van de school, aan ouders over te dragen. Juf
Nicole en juf Coby, zullen met de hele groep op het plein blijven staan, achter het hek. Als de ouder of verzorger
via het pad naar het hek loopt om het kind op te halen, houden we overzicht en staan we ver van de weg af.
Vanuit de MR
Wanneer de MR heeft vergaderd zullen we jullie via deze nieuwsbrief informeren over de punten die zijn
besproken. Wij willen graag zichtbaar zijn en zullen in de volgende nieuwsbrief ons even voorstellen, aangezien
we dan ook een nieuw lid, Marcel Beek, mogen verwelkomen. Wanneer u meer informatie wilt, of u heeft een
vraag en/of opmerking dan kunt u dit aan één van ons stellen. Ook hebben wij een e-mailadres waar u met uw
vragen en/of opmerkingen terecht kunt: mr.obsdeaanloop@gmail.com. Ook kunt u de vastgestelde notulen op
de website vinden.
In de vergadering van 3 december hebben we uitgebreid met elkaar gesproken over het continurooster. We
hebben vragen kunnen stellen en we hebben heldere antwoorden en uitleg gekregen. We zijn van mening dat er
door het team en directie heel goed wordt nagedacht over de schooltijden, pauzes en opvang van de leerlingen.
Corona maatregelen
De huidige coronamaatregelen blijven van kracht. Het kerstfeest vieren we dit schooljaar alleen met de
leerlingen in school.
Alle medewerkers van OBS De Aanloop,
wensen u allemaal hele fijne kerstdagen en een
respectvol, gezond, leerzaam en gelukkig 2021!

Met vriendelijke groet, ook namens het team,
Henriët Kamies
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