25 maart 2021
Week van het openbaar onderwijs! Daar waar verhalen samenkomen en iedereen welkom is!

Gezonde school!
Wij zijn een gezonde school, dat wil zeggen dat we onze leerlingen en ouders graag meenemen in wat we doen
met bewegen en voeding. Daarnaast willen we bewegen en gezond eten stimuleren. Dit doen we door veel aan
bewegingsonderwijs te doen en door aandacht te hebben voor gezond eten. Leerkrachten en medewerkers eten
fruit, drinken water en praten met onze leerlingen over voeding, het lichaam en welke effecten het gevolg zijn
van het eten van verschillende soorten voedsel.
In de kleine ochtendpauze eten we fruit of een bruin broodje en drinken we voldoende. Het liefst iets met
weinig suikers. Alle leerlingen eten nu ook hun lunch op school. Als lunch denken we bijvoorbeeld aan bruine
broodjes met iets erop wat leerlingen lekker vinden. Het afwisselen van beleg is van belang om de smaak van
kinderen te ontwikkelen. Broodbeleg kan hartig of zoet zijn.

OPO Studiedag
Woensdag 24 maart waren de leerlingen vrij en hebben wij een prachtige OPO Studiedag gehad. De
kernwaarden van onze organisatie zijn door alle medewerkers bepaald. Middels een online dag, waaraan alle
medewerkers deelnamen zijn we tot de volgende OPO kernwaarden gekomen:
1. Respect
2. Eigenaarschap
3. Samen
4. Veiligheid
5. Ontwikkeling
De verschillende teams hebben het middaggedeelte gebruikt om de kernwaarden te bespreken. Op de Aanloop
hadden we samen al vaker gesproken over waar we voor staan en wat wij belangrijk vinden in ons onderwijs, in
onze school en voor onze leerlingen.
Dit hebben we opnieuw besproken. Mooi om te ontdekken dat we allemaal onze neuzen nog steeds dezelfde
kant op hebben staan. En dat we allemaal voor hetzelfde gaan en hetzelfde willen voor onze leerlingen, school,
onderwijs en onze ouders. Een prachtige opbrengst van de dag! Een opbrengst waarbij we oprecht kunnen
zeggen, dat er een prachtig en krachtig team staat op de Aanloop. Daar zijn we trots op!
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Pasen
Donderdag 1 april vieren we Pasen op school! De groepen gaan eieren zoeken per groep en in iedere klas wordt
eitje tik gespeeld. Voor dit spel hebben de leerlingen een hard gekookt ei nodig. Wilt u uw kind(eren) voor dit
spel twee hard gekookte eieren meegeven? Geef deze dag ook, net als anders fruit voor de kleine ochtendpauze
en een eigen (paas)broodje en drinken mee voor de lunch.
Verkoop zwemabonnementen en zwemleskaarten voor het zwemseizoen 2021 !
Voorverkoop zwemabonnementen en verkoop van zwemleskaarten voor, zwembad "de Leewal' te
Exloo, zwembad "de Zwaoi" te Valthermond en zwembad "de Buiner Streng" te Nieuw-Buinen is op:
Woensdag 21 april van 15:00 tot 19:00 uur
Donderdag 22 april van 15:00 tot 19:00 uur
Vrijdag 23 april
van 09:00 tot 19:00 uur
Zaterdag 24 april
van 9:00 tot 12:00 uur
Tijdens de voorverkoop van zwemabonnementen is er de mogelijkheid om een leskaart te kopen. De tarieven
van 2021 kunt u elders vinden op de website
Vergeet niet uw zwempassen van 2020 mee te nemen !!!!!!!!!!!

Start to Swim… voor groep 3 en 4
Na de meivakantie beginnen de zwemlessen voor groep 3 en 4. Alle leerlingen gaan mee naar het zwembad.
Leerlingen met een zwemdiploma zwemmen met de lessen mee. Ouders van leerlingen zonder diploma worden
benaderd door de combicoach. Samen wordt naar mogelijkheden gezocht om zwemlessen te realiseren voor
het kind zonder diploma. Deze leerlingen worden in het ondiepe zwembad begeleid tijdens de Start to Swim
momenten. De zwemlessen van Start to Swim hebben als doel om kinderen sterker en vaardiger te maken in het
water. Door het onderhouden en verbeteren van de zwemvaardigheid verhogen we de veiligheid voor het kind
in het water. We zijn blij dat we deze zwemlessen kunnen aanbieden. Naast het zwemmoment hebben de
leerlingen van groep 3 en 4 nog twee bewegingsles momenten in de week.
Aanvraag vignet Bewegen
Samen met de combi caoch hebben we opnieuw het vignet Bewegen aangevraagd. Het huidige vignet loopt af.
We besteden veel aandacht aan bewegen. De combi coaches spelen hierin een grote rol, door de
bewegingslessen, de MRT, de screeningen, Cool 2B Fit en vele andere activiteiten. We hopen dat we het vignet
opnieuw zullen ontvangen.
Oud papier
Aanstaande zaterdag wordt het oud papier opgehaald. Drie ouders van onze school en drie ouders van de
Rehoboth halen maandelijks het oud papier op. Het geld dat we daarmee verdienen gaat naar de
oudercommissie. De gelden worden besteed aan de leerlingen van onze school. Ouders succes zaterdag en
alvast bedankt!
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Covid-19
De berichten in de media en het feit dat scholen in de omgeving soms groepen thuis laten of helemaal
dichtgaan, maken dat we merken dat het virus dichterbij komt. De cijfers in de ziekenhuizen lopen op en de
berichten die we om ons heen horen vertellen dit. Wij merken dat ouders meedenken, ons opzoeken, samen
even overleggen, maar ook een hoge testbereidheid laten zien. Hier zijn we blij mee en trots op! Ouders
bedankt voor de gezamenlijke verantwoordelijkheid.
Nieuwe Jeugd verpleegkundige GGD
We hebben een nieuwe jeugdverpleegkundige. Haar naam is Lisa Scholte. Ze heeft verschillende ervaringen in
de zorg. Lisa is blij met haar functie en werkplek als JVK in ons gebied. Wij zijn blij met Lisa! Een leuke, spontane,
competente jeugdverpleegkundige. We wensen haar veel plezier en succes met haar nieuwe baan!
Medezeggenschapsraad
Dinsdag 30 maart heeft de MR een online vergadering. Verschillende onderwerpen die op schoolniveau van
belang zijn en die in het schooljaarplan zijn opgenomen komen aan bod.
Technisch lezen
Juf Kheisja is bezig met een IB opleiding, daarvoor heeft ze de opdracht om onderzoek te doen op school. Ze
onderzoekt het technisch lezen, het aanbod, de aanpak en de resultaten. Het team probeert verschillende
methoden uit. Methoden bieden materialen aan, deze zijn soms verschillend en niet alle materialen zijn even
waardevol. We bekijken wat werkt, met welke aanpak we het meeste bereiken. Daarbij zoeken we het juiste
aanbod. Uit het onderzoek en onze ervaringen zal blijken waarvoor en wat we samen kiezen om onze aanpak en
aanbod zo optimaal mogelijk in te zetten. Wat voor ons van groot belang is: het technisch lezen goed en volop
leesplezier! Dit zijn voorwaarden voor het ….
Begrijpend lezen
Begrijpend lezen bevat heel veel verschillende aspecten die leiden tot het goed kunnen begrijpend lezen. Van
belang is het goed technisch lezen, een rijke woordenschat, een goede werkhouding en concentratie, het
gebruiken en inzetten van strategieën, verwijswoorden kennen, verbanden kunnen leggen, oorzaak – gevolg
relaties kunnen zien en nog meer… Ook voor begrijpend lezen geldt, dat de aanpak in de klas, het aanbod en de
tijd die eraan wordt besteed invloed hebben op de resultaten van de leerlingen. Volgende week staat dit op de
agenda van het teamoverleg en gaan we in op de aanpak en het aanbod begrijpend lezen.
Groepsbesprekingen
Dinsdag 6 april worden de groepsbesprekingen gevoerd. De groepsleerkracht voert een gesprek met de IB’er en
de schoolleider over de groep. Dit doen we aan de hand van de ontwikkelingen van de groep, het aanbod en de
aanpak. We kijken en bepalen samen de doelen en de manier waarop we deze willen bereiken in de groep. Dit
kan zijn op het gebied van bijvoorbeeld rekenen, taal, spelling, lezen of het pedagogisch klimaat in de groep. Of
de groep het fijn heeft met elkaar.
Scholing
Volgende week donderdag heeft Juf Marieke een scholingsdag voor haar IB opleiding en Juf Henriët heeft
donderdag en vrijdag een 2-daagse cursus.
Adonay lid van de Kinderraad Borger Odoorn
Morgen ontvangt Adonay Solomon een oorkonde van de Burgemeester Jan Seton van Borger Odoorn. De
gemeente krijgt een heuse kinderraad en Adonay mag daar aan deelnemen. We feliciteren Adonay van harte
met zijn plaats in de kinderraad! We wensen hem veel plezier en succes.
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Vrije dagen
Vrijdag 2 april en maandag 5 april zijn alle leerlingen vrij i.v.m. Goede Vrijdag en Paas maandag.

Voorschool informatie Peuter Kidz
Op de voorschool wordt gewerkt aan de thema’s lente en Pasen. In het kader van thema lente hebben de
peuters een lammetje geknutseld. De lammetjes staan blij achter een hekje in de wei en hebben allemaal een
prachtige witte zachte vacht van watten gekregen. Na het plakken hebben we gezellig samen in de kring uit het
boek ‘Lentekriebels’ van Dikke Dik gelezen.
Voor thema Pasen zijn de peuters druk bezig met rekenprikkels; het tellen en het op kleur/patroon sorteren van
eieren. De kippen hebben voor Pasen vrolijk gekleurde eieren gelegd, aan de peuters de taak om alle eieren bij
dezelfde kleur/patroon kip te leggen. Als alle eieren terug zijn bij de juiste kip, gaan we samen tellen hoeveel
eieren elke kip gelegd heeft en hoeveel eieren dit bij elkaar zijn.
Om al die lekkere paaseieren die de paashaas volgende week komt brengen te verzamelen hebben de peuters
natuurlijk een mooi versierd mandje nodig, ook daar wordt op dit moment ijverig aan gewerkt.

Mooie werkjes van de Peuters!

Met vriendelijke groet, ook namens het team,
Henriët Kamies
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