4 Februari 2021
Opstarten scholen
Aanstaande maandag starten we opnieuw met onze leerlingen op school. We zijn hier blij mee! Het bestuur van
OPO Borger Odoorn heeft een brief voor alle ouders. U vindt deze brief in een van de bijlagen. Daarnaast vindt u
school specifieke informatie in deze nieuwsbrief. De maatregelen en adviezen van de RIVM en de overheid
volgen wij hierbij nauwkeurig op.
Wat van belang is voor het opstarten van het onderwijs:
 We starten ’s morgens om 8.30 en eindigen ’s middags om 14.00 uur. Op woensdag eindigen we om
12.30 uur. Groep 1 is op vrijdag vrij en groep 2, 3 en 4 zijn op vrijdag om 12.00 uur vrij. De leerlingen
verzamelen zich op z’n vroegst om 8.25 uur op het schoolplein:
Groep 1/2 leerlingen gaan naar het kleuterplein, zij gaan via de achteringang naar binnen. De leerlingen wassen
hun handen bij de wasbak in het kleutertoilet.
Groep 3/4 leerlingen verzamelen bij het raam van hun lokaal en gaan via de hoofdingang naar binnen. De
leerlingen wassen hun handen bij de was-unit in de gang.
Groep 5/6 leerlingen verzamelen bij het fietsenhok en gaan via de hoofdingang naar binnen. De leerlingen
wassen hun handen in de klas en bij de wasbakken bij de toiletten.
Groep 7/8 leerlingen verzamelen voor de school en gaan via de pui naar binnen. De leerlingen wassen hun
handen in het lokaal.
Van belang is dat leerlingen op de oprit van school 1,5 meter afstand houden van elkaar. Wilt u hier samen met
ons op toezien?
 Pauzetijden per groep en welk deel van het plein:
Van 10.00 uur tot 10.15 uur voor groep 3/4 en groep 5/6
Van 10.15 uur tot 10.30 uur voor groep 1/2 en groep 7/8
Van 11.45 uur tot 12.15 uur voor groep 3/4 en pauze 5/6, de leerlingen eten na de pauze.
Van 12.15 uur tot 12.45 uur voor groep 1/2 en groep 7/8, de leerlingen eten voor de pauze.
 Mondkapjes dragen:
Alle leerkrachten, medewerkers, leerlingen van groep 7 en 8, ouders en externen wordt dringend verzocht een
eigen mondkapje te dragen in de hal van de school. Als leerlingen in de klas zitten, kan het mondkapje af.
 Halen en brengen van leerlingen:
We verwachten dat leerlingen van groep 1 t/m 6 door één ouder of verzorger, met mondkapje, worden
gebracht. De ouders van de kleuters kunnen hun kind tot aan het groene hek brengen. En dat leerlingen van
groep 7 en 8 zelfstandig naar school komen.
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 Cohorten in en om school, buiten en binnen:
Buiten blijven de groepen bij elkaar, gaan niet door elkaar. Dit bereiken we door geen speeltijd voor en na
schooltijd te organiseren. De pauzes worden op twee verschillende tijden gehouden. Per pauze zijn er twee
groepen buiten. De ene groep achter op het plein, de andere groep op het eerste gedeelte van het plein.
Cohorten binnen in school: groep 7 en 8 worden in groepjes van twee gedeeld. Deze leerlingen blijven binnen bij
elkaar en de groepjes mogen in school niet door elkaar. Groep 3,4,5 en 6 worden in groepjes van maximaal vijf
gedeeld. Deze leerlingen blijven binnen bij elkaar en de groepjes mogen in school niet door elkaar.
 Besmetting:
Wanneer een leerling in een groep besmet is, blijft de hele groep in quarantaine thuis. Wanneer na vijf dagen
een leerling negatief is getest, mag deze weer naar school. Zonder negatieve test blijft de leerling 10 dagen in
quarantaine.
 Handen wassen:
Leerlingen wassen hun handen regelmatig: bij binnenkomst, voor het (fruit) eten, bij toiletgebruik en eventueel
op andere extra momenten.
 Buiten gymnastiek:
De leerlingen zullen buiten bewegingsonderwijs krijgen, wanneer dit mogelijk is. Ze houden hun kleding aan.
 Externen in de school:
Onderwijs-ondersteuners in de eerste lijn, zoals onderwijsassistent, ambulante begeleiders, stagiaires, de
logopedist en de vrijwilliger voor de schoolbibliotheek komen in school. Anderen externen worden nog niet
toegelaten.
Rapport en oudergesprekken
Vrijdag 19 februari ontvangen de leerlingen van groep 3 t/m groep 8 het rapport. De leerlingen hebben in de
eerste periode van het schooljaar op school gewerkt. Deze periode wordt als beoordeling in het rapport
meegenomen. Ook wordt de thuiswerkperiode in het rapport vermeld. De leerkrachten zullen het beeld wat zij
van de leerlingen hebben in het rapport weergeven. Voorafgaand aan de rapporten vinden de oudergesprekken
plaats. De leerkracht(en) spreken ouders online. U ontvangt van de leerkracht een meetcode of link. Mocht dit
niet lukken, vindt het gesprek telefonisch of met videobellen plaats. De gesprekken worden in week 7 van
maandag 15 februari t/m donderdag 18 februari gehouden.
De leerkrachten van groep 5 t/m 7 zullen via datumprikker ouders uitnodigen om een geschikt moment te
plannen. De oudergesprekken van groep 8 vinden na de voorjaarsvakantie plaats. Dit in verband met het
definitieve advies naar het Voortgezet Onderwijs en de overgang naar een nieuwe school en de aanmeldingen
hiervoor. Ouders ontvangen hiervoor een uitnodiging van de leerkrachten.
De leerkrachten van groep 1 en 2 nodigen ouders uit na de voorjaarsvakantie. Dit doen we, omdat de leerdoelen
van fase 2 en fase 5 tijdens de thuiswerkperiode niet geobserveerd konden worden door de leerkrachten. Dit
betekent dat de ontwikkeling tijdens de afgelopen periode niet goed gevolgd kon worden. De leerkrachten gaan
de komende weken ruimschoots aandacht besteden aan aanbod en observaties om een beeld te krijgen van de
ontwikkelingen van iedere kleuter. Daarna volgen de oudergesprekken. De onderbouwleerkrachten nodigen de
ouders uit. We wachten af of deze gesprekken op school mogen plaatsvinden of dat we dit online gaan plannen.
Voortgezet onderwijs en adviezen
Tijdens de oudergesprekken van groep 7 ontvangen de ouders alvast een voorlopig advies m.b.t. de overgang
naar het Voortgezet Onderwijs. De leerkrachten kunnen het voorlopige advies ook nog even uitstellen, totdat de
resultaten van de M-toetsen binnen zijn. Ouders van groep 8 worden na de voorjaarsvakantie uitgenodigd voor
een gesprek. De ontwikkelingen van het kind, het definitieve VO advies en de aanmelding voor de nieuwe school
komen dan ruimschoots aan bod.
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Cito M(idden) toetsen
We gebruiken het leerlingvolgsysteem van Cito. Dit houdt in dat vanaf groep 3 in ieder schooljaar rond januari
en juni cito toetsen worden afgenomen voor o.a. lezen, rekenen en spellen. Deze toetsen geven aanvullende
informatie m.b.t. de ontwikkelingen van een leerling, van een groep leerlingen en van de school. De toetsen
vinden nu later plaats i.v.m. de thuiswerkperiode. U leest in deze nieuwsbrief wanneer de toetsen afgenomen
gaan worden. Mocht u de resultaten van de toetsen van uw kind willen weten, dan kunt u dit aangeven tijdens
het oudergesprek. De leerkracht zal dan na de toetsen de resultaten met u communiceren. Mochten de
resultaten afwijken van dat wat wij verwachten, dan wordt er sowieso contact met u opgenomen.
Bibliotheek nieuws
In de bijlage vindt u informatie vanuit de bibliotheek.
Nieuws van Daniel
Hieronder vindt u een aantal activiteiten die georganiseerd worden door de combicoaches. Middels de link:
www.actiefborgerodoorn.nl kunnen nieuwe deelnemers zich aanmelden.
Fysieke activiteiten vanaf maart:
 start 2 bootcamp
vanaf woensdag 10 maart
 start 2 bike
vanaf woensdag 17 maart
 start 2b a farmer
vanaf dinsdag 30 maart
Aanmelden kan al via www.actiefborgerodoorn.nl.
Daarnaast worden er momenteel met jongerenwerk nog een aantal fysieke en online activiteiten georganiseerd
in februari en maart. Houdt hiervoor onze sociale media kanalen en de website www.actiefborgerodoorn.nl in
de gaten. Dit wordt binnenkort gepubliceerd.
Medezeggenschapsraad
Afgelopen week heeft de MR vergadert hieronder leest welke zaken zijn besproken…
Donderdag 28 januari heeft de MR in de nieuwe setting online vergaderd. Marcel Beek werd uiteraard
verwelkomd als nieuw lid. Henriët heeft ons bijgepraat over diverse lopende zaken, zoals de subidies die we
hebben gekregen voor de achterstanden die zijn opgelopen tijdens de eerste lockdown en wat formatie voor
het volgend schooljaar gaat worden. Ook is er uiteraard uitgebreid gesproken over deze lockdown, hoe het gaat
met de leerkrachten, het thuiswerken etc. De vrijdagmiddag is aan bod gekomen; hoe de crea-middag wordt
ingezet door in kleinere groepen te werken met een aanbod van diverse technieken, zoals borduren, gutsen,
houtbewerking en programmeren. We hebben het ook nog gehad over de voorschool, hoe het gaat nu de
peuters bij ons in school zitten. Voor de peuters is het een kleine stap om naar de kleuters te gaan. Ook worden
er activiteiten al samen met de kleuters gedaan. Als laatste, maar niet minst belangrijk punt, is het
continurooster. Wanneer we gaan starten staat nog niet vast, maar dit zal duidelijk gecommuniceerd gaan
worden met ouders.
Naast het bijpraten en informeren werden er ook wat zakelijke documenten besproken zoals het huishoudelijken het MR-reglement van de MR. De goedgekeurde notulen van oktober komen online te staan op de website.
Basicly en digitale geletterdheid
Het traject van Basicly loopt nu een paar jaar. Kinderen werken online, krijgen meer kennis van media en
worden hierdoor meer mediawijs. Ze leren gericht zoekopdrachten uit te voeren en ze leren beoordelen of
informatie, die ze vinden op het internet, klopt of niet klopt. Het team en onze leerlingen hebben mooie
stappen gezet. Met de borging van dit traject zijn we gestart. We spreken af wat we in welk schooljaar op
digitaal gebied aanbieden en hoe we dat doen. Ons doel is om onze leerlingen zo goed mogelijk voor te
bereiden op het voortgezet onderwijs en de maatschappij.
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Informatie PRO Emmen
Klik op: https://www.pro-emmen.nl/documenten/brochure-pro-emmen-2020.pdf . Binnenkort kunnen jullie op
de website een filmpje zien over PRO Emmen met de vele mogelijkheden. Team PRO Emmen Tel. 0591-613310
Website: www.pro-emmen.nl Email: info@pro-emmen.nl
Eten en drinken op school
Onze leerlingen eten twee keer op school: de fruithap met drinken voor de kleine pauze en brood met drinken
tussen de middag. Wij vragen u om voor de kleine pauze fruit mee te geven en voor het middageten brood.

Met vriendelijke groet, ook namens het team,
Henriët Kamies
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