8 april 2021
75 jaar erfgoed
Op donderdag 15 april is er een online educatieve erfgoedroute 75 jaar Vrijheid Borger-Odoorn voor alle
groepen 7/8 (en in een enkel geval 6/7/8) van de scholen in Borger-Odoorn. Op dit moment wordt er hard
gewerkt aan de laatste opnames en montagewerkzaamheden en het ziet er veelbelovend uit…..
 De uitzending starten we met een welkom door burgemeester Jan Seton, want ook hij onderschrijft het
belang om de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog levend te houden en door te geven aan onze
kinderen.


Een verfilmde musical over belevenissen van 2 kinderen in oorlogstijd. Een aangrijpend en leerzaam
verhaal en voor ieder kind is er een prachtig prentenboek beschikbaar.

Samenwerking Soozijn
Vanaf aanstaande maandag zullen twee bewoners en een begeleider van Soozijn rondom de school werkzaam
zijn. In het kader van Burgerschap en natuur en milieu gaan we samen aan de slag. Leerlingen die het leuk
vinden om buiten activiteiten uit te voeren en die interesse hebben in natuur en milieu krijgen de mogelijkheid
om aan te sluiten bij het buiten gebeuren. Er wordt aandacht besteed aan planten en insecten. De tuin wordt
onderhouden, er wordt gezaaid en gepoot. Praxis Emmen heeft ons gesponsord bij dit initiatief, waardoor we
goed gereedschap hebben om de werkzaamheden uit te voeren.
Ladekastje in groep 3 en 4
In groep 3 en 4 is middels het ladekastje aandacht besteed aan het lezen van boeken. Dit project brengt de
leerlingen in contact met verschillende soorten teksten en boeken: een prentenboek, een gedicht, een sprookje,
een verhaal en een informatief boek. Het project bestaat uit een ladekastje, zes soorten boeken, zes
voorwerpen die naar de boeken verwijzen en een collectie boeken die de kinderen zelf kunnen inkijken. Op een
speelse manier opent de leerkracht elke dag een lade en aan de hand van het voorwerp dat erin zit introduceert
hij/zij een soort boek, leest eruit voor en stelt er vragen over.
Boekenkring in groep 5 en 6
Vanwege de maatregelen gaat de boekenkring o.l.v. Carin Bijl helaas niet door. De leerkrachten ontvangen
verschillende suggesties over het houden van een boekenkring. Deze activiteit heeft als doel leerlingen te
enthousiasmeren over het lezen van leuke boeken. De boeken worden op verschillende manieren
geïntroduceerd, waardoor de aandacht van de leerlingen wordt getrokken. Het hebben van leesplezier is van
belang en wij proberen dit zoveel mogelijk bij onze leerlingen te krijgen.
Eindtoets groep 8
Dinsdag 20 april en woensdag 21 april wordt de eindtoets in groep 8 afgenomen. De leerlingen van groep 8
hebben allemaal een voortgezet onderwijs advies gekregen. De leerlingen zijn aangemeld op een nieuwe school.
De eindtoets is een landelijke toets. Het resultaat van de toets is vaak een bevestiging op het gegeven advies.
Mocht het resultaat hoger zijn dan het gegeven advies, dan kunnen ouders en leerkracht in gesprek gaan over
het aanpassen van het advies. Het advies kan alleen naar boven worden aangepast. In de bijlagen een
informatiebrief en een brochure over de IEP eindtoets voor groep 8. Groep 7 en 8 zitten deze dagen apart.
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Natuur- en milieueducatie
Dinsdag 20 april wordt er een voorbereidende workshop gegeven op lessen die gegeven worden over wilde
planten. Tijdens deze workshop worden handvaten gegeven om natuurlessen over wilde planten vorm te geven.
Corona en continurooster
 We starten ’s morgens om 8.30 en eindigen ’s middags om 14.00 uur. Groep 1 gaat op vrijdag nu ook tot
12.00 uur naar school, met groep 2. Groep 3 en 4 gaan op vrijdag ook tot 14.00 uur naar school.
 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.
 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 groep 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.
 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 zijn 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.
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 Gymnastiek:
De leerlingen krijgen in de grote sporthal weer gym.
 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.
Koningsspelen
Vrijdag 23 april worden de Koningsspelen op school gevierd. Dit gaan we doen in de vaste groepen. Combi
coach Daniel Kroder heeft een draaiboek voor deze dag in elkaar gezet.
Theoretisch verkeersexamen
Alle leerlingen van groep 7 en 8 hebben het theoretisch verkeersexamen gehaald. Jongens en meiden, van harte
gefeliciteerd met dit resultaat!

Voorschool informatie Peuter Kidz
We hopen dat jullie allemaal fijne paasdagen hebben gehad! 🐰🐣 Ook van vorige week nog even weer een
verslagje;
De foto’s van het paasfeest hebben jullie al gezien. Het was een super geslaagde ochtend! Samen met de
paashaas hebben we buiten op het plein naar paaseieren gezocht, gesmuld van een taartje met slagroom,
vruchtenhagel en suiker bloemetjes en hebben we gezellig samen aan tafel nog een kleurplaat gekleurd.

Alle peuters hebben hun eigen paasmandje mee naar huis gekregen. De bakjes hebben we eerst mooi geverfd
en vorige week zijn ze nog prachtig versierd met verschillende plakfiguurtjes.
Ook hebben we weer leuke kring activiteiten gedaan. Alle peuters mochten om de beurt even de paashaas zijn
en het mandje met gekleurde eitjes vasthouden en een rondje in de kring lopen terwijl het liedje “Dag
meneer/mevrouw de Paashaas” werd gezongen.
[Op melodie van het liedje ‘Dag meneer de sneeuwman]
“Dag meneer/mevrouw de paashaas
Waar kom je vandaan?
Dag meneer/mevrouw de paashaas
Blijf maar staan
Hier is een mandje
Met eitjes zo zoet
Dag meneer de paashaas
Het ga je goed”
Ook hebben we in de kring vaak het liedje “Rode stippen op een ei” gezongen de afgelopen tijd. Om de beurt
mocht iemand een gekleurde stip van de tafel pakken en gingen we daarna over die kleur zingen in het liedje.
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“Rode stippen op een ei
En een mooie strik erbij
Ik heb een ei voor jou en een ei voor mij
Welke kleur kies jij…?”
Het liedje op YouTube ; https://youtu.be/1ZjqyS5vfN0
De boekjes die we hebben gelezen zijn;
‘Bobbi viert Pasen’ van Monica Maas. In dit vrolijke boekje gaat Bobbi op zoek naar paaseieren en geniet hij van
een heerlijk paasontbijt. Oma zegt: ‘We gaan iets leuks doen. Eet je broodje maar gauw op.
Zie je daar die mand met eitjes?
Zullen we ze verven, Bob?’
‘Vrolijk Pasen, Ollie!’ van Olivier Dunrea.
Het is lente! Er komen weer blaadjes aan de bomen, de bloemen bloeien en de gansjes zijn druk met paaseieren
verven. Alle gansjes behalve Ollie! Ollie is iets anders van plan..
Een filmpje waarin het boek wordt voorgelezen op YouTube; https://youtu.be/hlgD_zd9bPw
Nog even ter herinnering: De schoolvakanties van de voorschool lopen gelijk met de vakantieregeling van
basisschool De Aanloop. Die data’s zijn hier te vinden ; http://www.obs-deaanloop.nl/vakantieregeling/

Aankomende 1,5 week gaan we werken rondom het prentenboek ‘Rupsje Nooitgenoeg’. 🐛🍎
Het digitale prentenboek op YouTube; https://youtu.be/G_FrSIruAtE

Met vriendelijke groet, ook namens het team,
Henriët Kamies
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