14 oktober 2021
Medezeggenschapsraad
We zoeken voor de medezeggenschapsraad een nieuw lid. Kim van Middendorp is al jaren een positief kritisch
MR lid met veel ervaring. We vinden het jammer dat haar termijn er bijna opzit. Mocht iemand anders haar
stokje willen overnemen, dan bestaat deze mogelijkheid. Heeft u interesse om meegenomen te worden in de
schoolse zaken, de kwaliteitszorg en het onderwijsproces op onze school? Meld u dan aan bij Henriët 06
33873070 of Juf Marieke 06 20225770.
Kinderraad Borger Odoorn
In het kader van Burgerschap nemen verschillende scholen deel aan het project de Kinderraad van de gemeente
Borger Odoorn. Onze school doet hier ook aan mee! Vanuit groep 7 en 8 is Britt Appeldorn gekozen om mee te
doen aan de kinderraad. Zij heeft super haar best gedaan, o.a. met een prachtig promofilmpje, om gekozen te
worden als Kinderburgemeester. Dit hebben ook andere kinderen binnen Borger Odoorn gedaan. De leerling
van de Weiert heeft deze verkiezing gewonnen en Britt is geweldig goed, tweede geworden,
Loco Burgemeester. We zijn ontzettend trots op Britt en feliciteren haar van harte
met deze tweede plaats. Zij neemt haar bevindingen vanuit het dorp mee naar
de Kinderraad en haar ervaringen daar, deelt ze met haar groep.
Op deze manier neemt de groep deel aan het proces van de Kinderraad
en leren ze over de democratische samenleving.

Start en afsluiting Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek is al even gaande. Er wordt volop gelezen en er is veel aandacht voor boeken. De
Kinderboekenweek stimuleert het lezen van alle leerlingen. Net als het professionaliseringstraject dat we op
school doen met List. Maandag 11 oktober hebben we in alle groepen meegekeken naar het lezen in de groepen
en de manier waarop dit wordt gedaan. Er wordt al geweldig goed gelezen door de leerlingen, mede dankzij de
goede aanpak van de leerkrachten. Hier zijn we ontzettend trots op! Als leerlingen leesplezier ervaren en veel
lezen, heeft dit effect op de algemene ontwikkeling, de taal- en leesontwikkeling, de fantasie, de
woordenschatontwikkeling en nog veel meer.
Gedurende de Kinderboekenweek wordt er in de klassen voorgelezen. Iedere groep krijgt een winnaar. De
winnaars mogen tijdens de finale voorlezen tijdens de Voorleeswedstrijd op vrijdag 15 oktober. Daar wordt de
winnaar van de school gekozen en bekendgemaakt. De winnaar mag meedoen aan de provinciale
voorleeswedstrijd.
Juf Trijnie en juf Hanneke
Juf Trijnie, onze onderwijsassistent komt waarschijnlijk na de herfstvakantie weer terug.
Juf Hanneke, onze ambulant begeleider, wordt na de herfstvakantie tijdelijk vervangen.
We wensen beide juffen van harte beterschap!
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Vrijwilligersvergoeding
U als ouder bent door het oud papier ophalen of door andere activiteiten bij school ook vrijwilliger. Voor alle
ouders hebben we een vrijwilligersvergoeding aangevraagd. Uw zoon en/of dochter neemt deze vergoeding
vandaag mee naar huis. U ontvangt een kaartje met daarop een tegoed. Dit als dank voor uw inzet voor school.
Wij zijn blij met uw inzet!!!
Uitbreiding OC
We zoeken enthousiaste ouders/vaders voor de oudercommissie. Er heeft zich al een vader aangemeld. Het zou
fijn en gezellig zijn wanneer er nog wat vaders bijkomen. Wie wil ook in de oudercommissie om mee te helpen
met allerlei activiteiten in en om school, samen met de leerlingen en het team? U kunt zich aanmelden bij
Henriët 06 33873070.
Nieuwe verkeersouder
Chantal van Deursen is onze nieuwe verkeersouder. Zij heeft zich aangemeld vanwege het feit dat ze zich wil
inzetten voor de dagelijkse verkeersveiligheid van onze leerlingen. Dit bij het oversteken van het Zuiderdiep om
14.00 uur. ’s Morgens worden leerlingen geholpen bij het oversteken, door de brigadiers van de Rehoboth.
We zoeken ouders die samen met Chantal zorg willen dragen voor het veilig oversteken op de middagen. We
zoeken zoveel mogelijk ouders die een keertje willen oversteken. Hoe meer ouders, hoe minder vaak je aan de
beurt bent. Hans Walvius, de wijkagent, benaderen we met de vraag of hij onze groep 7 en 8 leerlingen wil
opleiden tot brigadier. Zodat er dagelijks één leerling met één ouder de oversteek kan verzorgen.
Wilt u ook eens helpen met brigadieren, meldt u zich dan aan bij Henriët 06 33873070 of Chantal 06 12968878.
Ook via de groepsapps kunt u zich aanmelden. De leerkrachten zullen ook een oproep plaatsen in groepsapps.
In de bijlage vindt u een opgaveformulier. Vindt u het prettiger middels het formulier, dan kunt u deze invullen
en meegeven naar school. We hopen op uw bijdrage.
Schoolbel
We gaan ’s ochtends twee keer bellen. Om 8.25 u gaat de eerste bel. De leerlingen gaan dan in de rij, om
vervolgens naar binnen te gaan. Om 8.30 u gaat de tweede bel en starten we met stillezen. Dit n.a.v. de
klassenbezoeken stillezen List. De klassenbezoeken verliepen goed, er werd zeer goed stil gelezen en het
hommellezen ging goed. Iedere leerkracht had een mooie boekenbabbel, doel en afsluiting van de stilleesles.
Geopark
Morgenvroeg krijgen we bezoek van het Geopark. Zij gaan workshops houden in groep 7 en 8. De leerlingen
leren onder andere over de IJstijd. De leerlingen gaan theoretische en praktisch aan de slag. Het belooft een
ochtend vullend programma te worden.
VVE overleg
De voorschoolmedewerkers en onderbouwleerkrachten voeren regelmatig overleg over de doorgaande lijnen,
gezamenlijke thema’s, materialen, leerlingen die bijna vier jaar worden en hoe we samen de jongste leerlingen
samen zo optimaal mogelijk kunnen laten ontwikkelen. Binnenkort vindt het tweede overleg plaats van dit
schooljaar.
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Leestoetsen
Binnenkort vinden de eerste leerlingvolgsysteem leestoetsen plaats. Leerlingen krijgen de AVI en de DMT toets.
We bekijken de leesontwikkeling van de leerlingen en de groepen. Deze ontwikkelingen monitoren we
nauwgezet om vervolgens het handelen daarop zo goed mogelijk af te stemmen. Er zullen leerlingen zijn die
kunnen stoppen met Hommellezen en die nu stil mogen lezen. Maar er zullen ook leerlingen zijn die in groep 3
toe zijn aan het Hommellezen. Voor elke fase hebben we met List een aanpak. Het doel van het team is om alle
leerlingen leesplezier te laten beleven. We zijn goed op weg. Onlangs hebben we klassenbezoeken afgelegd,
samen met Karin van List. Zij was tevreden met de manier waarop het al gaat in de groepen. Tevens heeft ze nog
een aantal tips gegeven.
Volgen van de sociaal emotionele ontwikkeling
Naast de cognitieve ontwikkeling volgen we ook de sociaal emotionele ontwikkeling met Zien. Zien is een
onderdeel in Parnassys ons administratiesysteem waarin we verschillende vragen beantwoorden over de sociaal
emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Wanneer we opvallende zaken zien of analyseren, dan gaan we
kijken hoe we zo goed mogelijk op de behoeften van de leerlingen kunnen aansluiten.
Zien wordt voor half november door alle leerkrachten ingevuld.
Juf Coby jarig
Zondag 24 oktober is juf Coby jarig.
We feliciteren juf Coby alvast en wensen haar een fijne verjaardag!
Luizencontrole
Afgelopen maandag hebben de moeders van het LOT team nog een nacontrole gedaan. Hieruit bleek dat alle
leerlingen luis- en neten vrij zijn. Na de herfstvakantie worden alle leerlingen weer gecontroleerd. Moeders
bedankt voor jullie inzet.
Oud papier
Zaterdag 30 oktober wordt het oud papier ’s middags opgehaald. Ouders die deze keer lopen ontvangen
hierover bericht via Whats app.
Parro
Na de herfstvakantie ontvangt u de uitnodiging om deel te nemen aan Parro.
U kunt in de Play-store of Apple-store de app downloaden.
In de bijlage vindt u meer informatie over Parro.
ICC Netwerk
Na de herfstvakantie is het kunst en cultuur netwerk. Het netwerk bespreekt en coördineert alle kunst en
cultuur activiteiten op de scholen. De coördinator binnen de school zorgt ervoor dat leerkrachten op de hoogte
zijn en kunnen meedenken over alle activiteiten binnen het kunst en cultuur gebeuren.
Beweegpret voor groep 3 en Sport jij ook? Enquête
De combi coaches gaan na de herfstvakantie aan de slag met beweegpret voor groep 3.
Leerlingen worden hiervoor uitgenodigd door de combi coach. En de Sport jij ook?
Enquête wordt afgenomen. Met deze resultaten van deze enquête krijgen de combi
coaches een beeld van het sporten van de leerlingen. Ze stimuleren leerlingen en ouders
om kinderen aan het sporten te krijgen.
Opbrengstgesprekken
Na de herfstvakantie vindt het opbrengst gesprek over onze school plaats met onze algemeen directeur
bestuurder, mevrouw Jacqueline Drok. Alle resultaten en de bevindingen van de school worden besproken. We
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kijken samen naar wat er eventueel nodig is, wat goed gaat en waar we kunnen ontwikkelingen. Op deze manier
voert het MT (managementteam) met alle schoolleiders van alle scholen deze gesprekken.
Kansen voor Kinderen
Na de vakantie hebben we een evaluatiemoment m.b.t. het project Kansen voor Kinderen. Onze school neemt
deel aan dit project. Mevrouw Corrie Hensema is onze Kansencoach. Zij komt iedere maandag twee uur lang bij
ons op school en heeft, met medeweten en goedkeuren van ouders, gesprekjes met leerlingen. Het doel is om
leerlingen te helpen en/of ondersteunen wanneer zij bijvoorbeeld moeite hebben met iets. En dat iets kan van
alles zijn. We merken dat dit zijn vruchten afwerpt en dat leerlingen er baat bij hebben. Wanneer het opgelost
is, wordt het samen met ouders en leerkracht afgerond.

Inspectiebezoek
Maandag 1 november komt de onderwijsinspectie op bezoek bij OPO Borger Odoorn. Ze voeren deze dag een
bestuur onderzoek uit. Ze zullen naar verschillende zaken gaan kijken, waaronder het strategisch beleidsplan
van onze organisatie. Later zullen er drie scholen bezocht worden. Daar zullen ze o.a. kijken naar de uitwerking
van de punten uit dit SBP.
Groepsgeluk
Na de herfstvakantie gaan we verder met Groepsgeluk. De groepen 5/6 en 7/8 hebben al mooie gezamenlijke
doelen opgeleverd. Doelen waar alle leerlingen van de groep achter staan. We refereren regelmatig naar het
gezamenlijke doel en begeleiden de leerlingen tijdens het proces naar het behalen van dit doel. Juf Dorothe
Busscher komt na de herfstvakantie weer langs om verdere stappen te zetten in dit proces. Leerlingen krijgen
handvatten om inzicht te krijgen in de ander, in zichzelf en in het omgaan met elkaar. Van belang hierbij is dat ze
weten en leren dat ze altijd een keuze hebben en maken in wat ze zelf kiezen om te doen of te zeggen.
Regelmatig bespreken we dit met de leerlingen en van hieruit proberen we te ondersteunen om de juiste keuzes
te maken voor henzelf en de groep. Dit maakt onderdeel uit van de sociaal emotionele ontwikkeling, ter
voorbereiding op de samenleving en het goed functioneren hierin.

Onderwerpen die worden besproken vanaf de herfstvakantie rondom de sociaal emotionele ontwikkeling in de
groepen vindt u in de SEO nieuwsbrieven voor de onder- en bovenbouw in de bijlagen.

De Herfstvakantie is volgende week.
Maandag 25 oktober gaan we weer naar school!
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Voorschool informatie Peuter Kidz van juf Sharon
Op de voorschool zijn we nog druk bezig met het thema herfst. De peuters
hebben allemaal een eekhoorn geverfd, de staart gaan we nog beplakken
met bruine playmais. In de herfstvakantie mogen de peuters thuis mooie
bladeren zoeken in de tuin of in het bos en na de vakantie meenemen
naar school, zodat we na de vakantie de verzamelde bladeren bij de
eekhoorn kunnen plakken.
Omdat het 4 oktober dierendag was spelen we op het Digibord in
de groep een dierengeluiden spel. Op de praatplaat zijn alle dieren
op de kinderboerderij te zien, bij het afspelen van de verschillende
dierengeluiden mogen de peuters raden en aanwijzen welk dier,
welk geluid maakt. Ook hebben we een geluiden praatplaat die past
bij het thema herfst. We luisteren in de kring naar het geluid van
de wind, de regen, onweer en naar de geluiden van de dieren
die in het bos wonen.
We lezen voor uit het knieboekverhaal van Kabouter Bim. Kabouter Bim woont ook in het bos, in zijn mooie
paddenstoel huisje. Kabouter Bim wil graag spelen. Maar de andere kabouters hebben geen tijd. Dan komt
kabouter Bim een reus tegen. Nu kan kabouter Bim toch met iemand spelen! Samen spelen ze met de bal. En
wat handig dat de reus zo groot is dat hij de bal kan pakken als die boven in de boom vastzit.
Na de herfstvakantie gaan we beginnen met knutselen met een lampionnetje voor Sint-Maarten.

Met vriendelijke groet, ook namens het team,
Henriët Kamies
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