20 mei 2021
Combi coach
De combi coaches organiseren een aantal buitenschoolse activiteiten voor alle kinderen van Valthermond.
Gistermiddag heeft de eerste activiteit bij ‘t Brughuus plaatsgevonden. De komende periode zullen de
combicoaches nog een aantal activiteiten voor alle kinderen organiseren.
Sociaal Team
Hallo ouders/verzorgers en kinderen,
Ik ben Corrie Hensema en werk bij het sociaal team Borger Odoorn. Een keer per maand op maandag van 8.15 uur tot
10.00 uur ben ik aanwezig op de school van uw kinderen.
Daarom mag ik mij even voorstellen.
Ik ben dus Corrie, ben 40 jaar oud, getrouwd, 2 kinderen en woon in een klein dorpje in het mooie Groningen.
Bij mij kunt u ook met uw vragen terecht of als u zich zorgen maakt over uw kind, zijn of haar ontwikkeling of welbevinden,
op school en/of thuis.
Samen kijken we wat er mogelijk aan de hand kan zijn en wat u en uw kind zou kunnen helpen. Via school kunt u zich
aanmelden bij mij of rechtstreeks bij mij. Dit mag telefonisch, maar ook via de mail of whatsapp. U kunt altijd bellen naar
het algemene nummer voor informatie 0800-2009 of een kijkje nemen op onze
website www.socialeteamsborgerodoorn.nl De vragen en dus ook oplossingen kunnen zeer uiteenlopen, er is veel
mogelijk. Kom vooral eens langs, praten we dan verder.
Met vriendelijke groet, Corrie Hensema
M: 06-15067640 E: c.hensema@socialeteamsborgerodoorn.nl
Werkdagen: maandagochtend, dinsdag, donderdag en vrijdag.

HVO en GVO
De aanvragen voor HVO en GVO zijn gedaan. Het komende schooljaar worden beide vakken aan de groepen 7
en 8 gegeven. We gaan ervan uit dat dit weer op school kan. De afgelopen periode hebben de docenten
wekelijks een les op papier gemaakt. Op deze manier hebben de leerlingen lessen gehad over vele verschillende
aansprekende en actuele thema’s.
Verkeersexamen
Vandaag hebben de leerlingen van groep 7 en 8 het praktische verkeersexamen afgelegd. Dit gebeurde in
Valthermond. Het theortische gedeelte hebben de leerlingen gehad en gehaald. We hopen dat alle leerlingen
vandaag zullen slagen voor het praktijk gedeelte. De leerlingen legden een vooraf vastgestelde route af, waarbij
op verschillende punten gekeken werd of de leerlingen de handelingen uitvoerden die op dat punt van belang
zijn. Hierbij kunt u denken aan, over de schouder kijken, hand uit steken, van de fiets af stappen, voorrang
geven en op de juiste plek voorsorteren. We hopen dat ze allemaal hun diploma gaan halen.
Oudercommissie
We vragen dit schooljaar geen vrijwillige ouderbijdrage. Zoals het nu lijkt zijn schoolreizen niet toegestaan. De
schoolreisgelden hoeven dit jaar daardoor niet worden voldaan. De oudercommissie heeft voor alle groepen
een budget beschikbaar om leesboeken te bestellen. De leerkrachten zoeken samen met hun klas leesboeken
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uit, die de leerlingen nog graag willen lezen. Deze boeken komen als aanvulling op de schoolbibliotheek.
We zijn druk aan het nadenken hoe we op een leuke en ludieke manier het schooljaar kunnen afsluiten en nog
wat leuke activiteiten kunnen organiseren voor de groepen, die passen binnen het protocol van de PO raad.
We zoeken een ouder die wekelijks de was wil doen voor school en de schoolshirts wil wassen wanneer deze
gebruikt zijn. Voorheen deed de moeder van Jeroen deze was. We bedanken haar hartelijk voor haar inzet.
Omdat Jeroen van school gaat, zijn wij op zoek naar een nieuwe ouder die deze taak op zich wil nemen. De
oudercommissie stelt voor het wassen een bedrag van € 75,- per jaar als vergoeding beschikbaar. Heeft u
interesse dan kunt u contact opnemen met iemand van de oudercommissie of Henriët.
Uitslag IEP eindtoets
Deze week zullen de resultaten van de IEP eindtoets bekend worden gemaakt. Iedere school neemt een
eindtoets af. De resultaten worden landelijk bekeken. Iedere school kan dan kijken hoe de groep 8 heeft
gescoord ten opzichte van de rest van Nederland. Voor de leerlingen en onze school is het bijna in alle gevallen
een bevestiging van wat we verwachten. Als het goed is, wijkt het resultaat per leerling niet af van het advies
dat door ons is gegeven. Mocht het zo zijn dat de uitslag van de toets hoger uitvalt dan het gegeven advies, dan
kunnen we samen met de ouders overwegen om het advies bij te stellen.
Juf Marloes jarig
Vrijdag 28 mei is Juf Marloes jarig. We wensen haar alvast een hele fijne verjaardag en feliciteren haar alvast
met haar verjaardag!
Onderzoek groep 6
In week 21, volgende week, doen we met een onderzoek mee. In groep 6 wordt een kort onderzoek gedaan:
leerpotentie. Onderzoekers van KBA Nijmegen en het Kohnstamm Instituut voeren dit onderzoek uit in opdracht
van het ministerie van Onderwijs. Aan het onderzoek doen 850 basisscholen mee. Op deze scholen maken de
kinderen in groep 6 een test: de Niet-Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test (NSCCT). De test bepaalt het
vermogen van het kind om iets te leren en te begrijpen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft de
gegevens nodig om vast te stellen welke basisscholen in de toekomst extra geld van het ministerie kunnen
ontvangen om onderwijs te bieden dat past bij de behoeften en zorg van hun leerlingen. De test duurt ongeveer
1 uur en wordt klassikaal afgenomen door de leerkracht van uw kind of de interne begeleider van de school. De
kinderen vullen ook een paar vragen over zichzelf in. De gegevens worden alleen gebruikt voor dit onderzoek en
na afloop vernietigd. De onderzoekers houden zich aan de wettelijke regels hierover (Algemene Verordening
Gegevensbescherming of AVG). Meer informatie op www.onderzoekleerpotentie.nl.
NME Wilde planten
Het thema van Natuur- en Milieueducatie voor de komende periode is Wilde Planten. Leerlingen uit alle
groepen gaan leren over wilde planten. Tevens worden er praktische opdrachten uitgevoerd. Het team ontvangt
vandaag informatie over de te geven lessen en tevens leren de leerkrachten zelf over dit onderwerp. Door
theorie en praktijk te koppelen en de leerlingen een interactief aanbod te leveren, hopen we dat leerlingen veel
plezier beleven aan dit thema. Wilde planten dragen bij aan een diversiteit aan bloemen, nectar en dus aan
bijen. Bijen zijn van belang voor ons allemaal. Het gaat niet zo goed met de bij en daarom zijn thema’s als Wilde
Planten en de Wereld Bijendag van belang om leerlingen bewust te maken van het nut er van en het nut voor
hun toekomst.
dBos en vakantielezen
Lezen is van groot belang. We besteden op school veel aandacht aan lezen en mede door de bibliotheek op
school stimuleren we het lezen en het leesplezier van leerlingen. Dagelijks wordt er gelezen in de groepen, er
wordt voorgelezen en we voeren verschillende activiteiten uit om het lezen te promoten. Zoals de boekenkring,
de top 5, leesvreters, het ladenkastje en andere activiteiten. Zo ook het vakantielezen. De onderbouw leerlingen
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krijgen een tasje met boekjes mee voor in de vakantie. Gezellig samen ’s avonds even lezen voor het naar bed
gaan of overdag lekker lezen in een hoek van de bank. Door een impuls te geven hopen we dat het lezen thuis in
de vakantie doorgaat… voor kinderen ontzettend leuk en belangrijk.
Logopedie
Iedere dinsdag komt de logopedist bij ons op school. Leerlingen die baat hebben bij logopedie kunnen dat op
school krijgen van Chantal te Nijenhuis. Chantal is bereikbaar op telefoonnummer: 06 11972070
Bijenimpuls van de gemeente op Wereld Bijen-dag
Alle leerlingen ontvangen vandaag een doosje met bloemzaadjes die de leerlingen zelf kunnen zaaien. Het doel
is meer bloemen en dus meer bijen. Dat is voor ons allemaal van belang. Bij het doosje ontvangen de leerlingen
een kaart met uitleg over het doel.

Pinksteren
Maandag 24 mei is het tweede Pinksterdag en zijn alle leerlingen vrij.
Oud papier
Vrijdag 28 mei wordt het oud papier opgehaald. Vanaf 18.15 u rijden de auto’s vanaf de Wilhelminalaan door
Valthermond. Ouders die deze dag staan ingepland ontvangen een berichtje van Laura.

Voorschool informatie Peuter Kidz

Op de voorschool zijn de peuters voor de meivakantie druk bezig geweest met het maken van een cadeautje
voor Moederdag. Er is ijverig geverfd en geplakt.. wat resulteerde in prachtige lieveheersbeestjes gemaakt van
een kurken pannenonderzetter wat gebruikt kan worden als memo/prikbord. We hopen dat alle mama’s een
fijne Moederdag gehad hebben en blij verrast zijn met het cadeautje!
Deze week zijn we begonnen met thema “Aan de waterkant”, en staat de kikker centraal. Alle peuters hebben
een eigen kikker (was)knijper geknutseld. Ook gaan we deze week nog kikkerdril verven.
We hebben in verschillende kikker boeken gekeken hoe kikkers er precies uitzien en hoe kikkerdril zich
ontwikkelt tot een kikker. Een kikker is groen of bruin en zit graag bij de sloot, want hij zwemt graag. Aan zijn
achterpoten heeft hij 5 lange tenen en tussen die tenen zitten vliezen. Zo kan hij beter zwemmen. Een kikker
springt hoog, tot boven je knie. Zijn achterpoten zijn heel lang. In de klas hebben we op muziek nog lekker rond
gesprongen, als echte kikkers.
Het liedje dat we deze week zingen is “Wij kikkertjes”. https://youtu.be/flv9CzlwB3A
Een leuk filmpje educatief filmpje op YouTube ; van kikkerdril tot kikker. https://youtu.be/VUvMX1vnfF8
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Met vriendelijke groet, ook namens het team,
Henriët Kamies
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