4 november 2021
Nationaal Schoolontbijt
Afgelopen maandag werd in de Rotterdamse Kuip het startsein voor de ontbijtweek van het Nationaal
Schoolontbijt gegeven. De 19e editie van het initiatief werd geopend door presentator Klaas van Kruistum met
een officiële aftrap verzorgd door voetballer Soufiane Touzani. In de bijlage treft u het nieuwsbericht aan over
de officiële opening van het Nationaal Schoolontbijt. Wilt u voor het ontbijt de 4 B’s aan uw kind(eren)
meegeven? Bordje, bestek, beker en bakje.
Oud papier data in 2022
In de bijlage het overzicht van oud papier data voor 2022. Indien u een voorkeur heeft
om te lopen, dan kunt u deze doorgeven aan Laura Jaarsma 06 15642763.
Financiën 2020-2021 OC
Het financiële verslag van de OC is ingezien en goed bevonden door Anja Oosthof. Marcel beek van de MR
ontvangt het verslag deze week om het te bekijken. Graag bedank ik Sharon van der Ploeg alvast voor haar
bijdrage en werkzaamheden als penningmeester van de OC.
Voorlichting VO scholen
Vanaf 1 november vinden voorlichtingsmomenten plaats op de Voortgezet onderwijs scholen. Binnenkort
ontvangen ouders een compleet overzicht van alle scholen. De data van de voorlichtingsactiviteiten die het
Esdal organiseert voor groep 8 zijn ook te vinden op onze website: https://www.esdalcollege.nl/naar-het-esdal/
Invalproblematiek
De ‘R’ komt in de maand en we zijn vorig jaar weinig ziek geweest. We merken dat de griep rondgaat en meer
collega’s hierdoor even uitvallen. Tevens merken we dat het organiseren van vervanging lastiger wordt. De
invaller en poollijst is kort en binnen de organisatie nemen andere collega’s groepen over. Het kan gebeuren dat
er een keer geen inval is en we leerlingen naar huis moeten sturen. We begrijpen dat dit even schrikken kan zijn.
We doen ons best en hopen uiteraard dat we dit kunnen voorkomen.
Week van de Mediawijsheid
Start van de week van de Mediawijsheid. Tijdens de Week van de Mediawijsheid
(5 tot en met 12 november) besteden wij op school extra aandacht aan mediawijsheid
en het spelen van de serious game MediaMasters is daar onderdeel van.
Spelenderwijs maken leerlingen kennis met de kansen en de gevaren van media.
We gaan aan de slag met onderwerpen als WhatsApp, privacy, cybercriminaliteit
en nepnieuws. Tijdens de landelijke wedstrijd van MediaMasters worden
leerlingen vijf speldagen lang uitgedaagd om de hoofdrolspelers in de game te helpen. Hiervoor kunnen zij in de
klas en thuis MediaMissies volbrengen.
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Sport jij ook?
Binnenkort gaan onze combi coaches onderwijs & sport
(juf Esther en meester Daniel), samen met de groepsleerkrachten
een enquête afnemen onder de leerlingen uit groep 4, 5 en 8.
In de enquête worden de volgende vragen gesteld:
- Ben je in het bezit van zwemdiploma’s of volg je zwemles?
- Ben je lid van een sportvereniging en zo ja, welke?
- Zo nee, welke sport vind je leuk om te doen?
N.a.v. de enquête kunnen wij contact met u opnemen, als kinderen geen zwemdiploma of zwemles hebben
en/of geen lid zijn van een sportvereniging. Dit om te kijken of individuele knelpunten weggenomen kunnen
worden. In het gesprek met de combi coach wordt er gekeken naar de reden(en) en indien deze wens er ligt,
wordt er samen naar mogelijkheden gekeken om te gaan sporten. Hierbij kan het gaan om het gezamenlijk
zoeken naar een passende sport, een aanvraag bij het Jeugdsportfonds of op zoek naar een logistieke oplossing
als vervoer het probleem is.
Waarom houden wij deze enquête onder de leerlingen?
Het doel hiervan is om inzichtelijk te krijgen welke leerlingen geen zwemdiploma hebben of geen lid zijn van een
sportvereniging. In groep 4 wordt daarmee gestart, omdat de meeste kinderen dan op een punt staan om na of
naast zwemles een sportkeuze te maken. In groep 5 wordt dezelfde vragenlijst herhaald. Zo kunnen wij zien of
diegene die wij in groep 4 gebeld hebben, ondertussen een passende sport hebben gevonden of hun
zwemdiploma’s hebben gehaald. Aan het einde van groep 8 sta je op het punt om naar de middelbare school te
gaan en gaat er een hoop veranderen. Verandert er ook wat in je sportgedrag/ keuze? Vandaar drie groepen.
U kunt altijd contact opnemen.
Mochten er vragen zijn of wilt u zelf alvast bellen. Neem dan gerust contact op met Esther: e.kuilman@borgerodoorn.nl of 06-55392806 of Daniel: d.kroder@borger-odoorn.nl of 06-25444702.
Groepsbesprekingen
De tussenevaluaties zijn gedaan. Dit betekent dat we tussen de citotoetsen inzitten. De leerkrachten hebben
extra aandacht besteed aan de doelen die meer aandacht nodig hebben in de groep. De methodetoetsen
gebruiken we om te kijken of de groepen de doelen van de verschillende vakken hebben behaald. Welke niet
behaald zijn, worden in de komende periode, tot de volgende cito afnames opnieuw aangeboden in de groepen.
De evaluaties komen in ons administratiesysteem. De doelen die opnieuw aangeboden worden in de logboeken
van de groepen, zodat leerkrachten de doelen en lessen opnemen in het programma en weten waaraan ze extra
aandacht moeten besteden. Samen met de IB’er en de schoolleider kijken we maandag 15 november naar de
belangrijkste doelen, wat reëel en haalbaar is en wanneer hier aandacht aan wordt besteed.
Klassenbezoeken
Henriët komt in alle klassen om te kijken naar de lessen van leerkrachten. Korte bezoekjes zijn er regelmatig.
Met een klassenbezoek is Henriët een hele les in de klas aanwezig. Middels de competentie thermometer, een
instrument dat we binnen OPO Borger Odoorn gebruiken, wordt gekeken naar alle facetten binnen het
lesgeven. Samen met de leerkracht wordt de les besproken. Ook bespreken we de items waarop wordt gelet,
zodat we samen blijven reflecteren op ons onderwijs.

OBS De Aanloop – Wilhelminalaan 4– 7876 HA Valthermond - 0599 – 66 17 38

Audit
Aanstaande dinsdag komen vanuit de Auditopleiding cursisten op onze school een audit afnemen. De mannen
kijken naar alle facetten van het inspectiekader en koppelen daarna hun bevindingen terug. Het doel is om
externen een kijkje te laten nemen in onze keuken en om de bevindingen mee te nemen in onze ontwikkeling.
Wat gaat goed en waar kunnen we aan werken.
Juf Nicole 40 jaar in dienst
Donderdag 11 november is juf Nicole 40 jaar werkzaam in het onderwijs.
Graag feliciteren we haar met dit gegeven. We wensen juf Nicole een fijne dag.
Sint Maarten
Donderdag 11 november is het Sint Maarten en de kleuters brengen een bezoek aan de Prinshoeve. De ouderen
zien uit naar hun komst en zijn druk bezig om iets moois aan de kinderen te geven. De ouderen en de kleuters
beleven jaarlijks veel plezier aan deze traditie. Mooi dat we dit samen zo kunnen organiseren. Alle leerlingen
ontvangen van de oudercommissie iets lekkers.
Schrijversbezoek
Groep 7 en 8 krijgen bezoek van kinderboekenschrijver Geert-Jan Roebers. Geert-Jan Roebers is bioloog en
schrijft kinderboeken over de natuur op een zeer grappige wijze. We lezen in de klas al verschillende boeken van
hem.
Studiedag leerlingen vrij!
Woensdag 17 november heeft het team een studiedag. Deze dag gaan we aan de
slag met verschillende thema’s en onderwerpen. Aan bod komt:
Eigenaarschap op leren: Hoe leren we leerlingen leren en hoe maken we ze betrokken bij de doelen en
motiveren we hen om zo goed mogelijk alles te begrijpen met als doel dat ze het kunnen toepassen en
gebruiken. We trachten ze bewust te maken van wat ze leren en wat het betekent als je het begrijpt en het kunt
toepassen. En hoeveel gemak en plezier je eraan kunt beleven als het uiteindelijk lukt.
Talentontwikkeling: waar ben je goed in en wat vind je leuk en waarom? Waar wil je meer van weten, waar ligt
jouw kracht? Dit kan heel divers zijn, misschien in rekenen, in samenwerken, in luisteren naar een ander, in hard
lopen of tekenen. Graag willen we onze leerlingen bewust maken van de dingen die ze leuk vinden en goed
kunnen. Waar ze blij van worden. En dat wij dat allemaal zien van die ene leerling en deze leerling dat laten
weten. Ook leren ze van elkaar waar ze goed in zijn en dat het oké is zoals jij bent. Elkaar hierin leren
respecteren en accepteren en elkaar helpen. Als team proberen we hier aandacht aan te besteden zodat
iedereen hierin kan groeien en blij van kan worden.
Mindmappen: van Kentalis krijgen we een cursus Mindmappen. We leren woorden clusteren om bijvoorbeeld
een verhaal in een afbeelding te zetten. Daarnaast wordt aandacht besteed aan woordenschat en Weerwoord,
een programma dat we gebruiken bij de begrijpend lezen methode.
Afsluiting Leesvreters project
Donderdag 18 november wordt het Leesvretersproject afgesloten. Groep 5 en 6
nemen jaarlijks deel aan dit project, waarbij ze een competitie aangaan met
andere scholen binnen onze gemeente. De leerlingen moeten hiervoor boeken lezen,
vragen beantwoorden, opdrachten uitvoeren en uiteindelijk een quiz spelen.
Een zeer leuk project waarbij lezen centraal staat.
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Workshop Boekenkring
Alle leerkrachten krijgen 18 november een workshop Boekenkring. Een workshop waarbij volop aandacht
besteed wordt aan het presenteren van boeken aan leerlingen. Op welke manier bereik je kinderen en op welke
manier zorg je ervoor dat alle kinderen wel een boek hebben dat zij graag willen lezen of die zij leuk vinden.
Brigadieren
We hebben een aantal opgaven voor het brigadieren, zodat we precies een week kunnen vullen. Dit betekent
dat deze moeders 1 of 2 keer per week helpen oversteken bij het Zuiderdiep om 14.00 uur. Hoe fijn zou het zijn
als er nog een aantal brigadiers bij komen, zodat iedereen bijvoorbeeld 1 of 2 keer per twee weken of drie
weken kan brigadieren. Heeft u tijd en wilt u eens in de twee of drie weken een keer komen helpen, dan horen
we dat graag! U kunt zich via de leerkracht van uw kind aanmelden. Alvast bedankt!
Parro
We hebben de Parro app gevuld met onze groepen en ouders.
Als het goed is, heeft iedereen nu de app en is de connectie gemaakt.
Mocht dit nog niet zo zijn, dan horen we dat graag.
U kunt dit bij de leerkracht aangeven

Voorschool informatie Peuter Kidz van juf Sharon

De peuters van de voorschool zijn sinds de herfstvakantie druk bezig met een eigen lampionnetje te maken voor
Sint-Maarten. De eerste lampionnetjes zijn inmiddels klaar. We bespreken in de kring, dat je op 11 november
zodra het donker is je met een lampion langs de huizen mag lopen, om aan te bellen en een liedje te zingen en
dat je daarna een kleine traktatie krijgt.
We hebben dit jaar een slak lampion gemaakt. Alle peuters mochten twee kartonnen bordjes verven en er
daarna mooie plakfiguren op plakken. Dan nog samen met juf een mooie kleur vliegerpapier en lijfje van de slak
uitzoeken en in elkaar nieten. De slakken krijgen ook nog mooie gesteelde ogen van gekleurd chenilledraad.
Volgende week nemen de peuters een lamptionstokje mee naar school en gaan we gezellig samen in de klas nog
wat liedjes oefenen, zodat iedereen er helemaal klaar voor is om op 11 november gezellig met de zelfgemaakte
gekleurde lampionnen de straat op te gaan.
We hebben in de kring samen gelezen uit het prentenboek ‘Bobbi viert Sint-Maarten’.
Bobbi heeft op school een mooie lampion gemaakt en gaat dan met zijn vriendjes en
hun mooie lampionnen over straat om liedjes te zingen en snoepjes te verzamelen;
‘Kijk, mijn lampion wordt mooi, hè?’
Bob heeft lijm en ook een schaar.
Juf helpt even met de niettang, en de lampion is klaar!’
‘Alle lampjes branden prachtig. Bobbi huppelt op de stoep.
Bij elk huis zingen ze een liedje en overal krijgen ze snoep! ‘
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We wensen alle kinderen heel veel plezier met het Sint-Maarten lopen volgende week!

Met vriendelijke groet, ook namens het team,
Henriët Kamies
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