26 november 2020 – nummer 9
Agenda
2 dec
4 dec
7 dec
8 dec
10 dec
17 dec

MR vergadering
Sinterklaasfeest groepen 1 t/m 8
Groep 1-2: om 10.30u vrij!
Groep 3-8: om 12.00u vrij!
Studiedag: alle leerlingen vrij!
OR vergadering
Nieuwsbrief 10 mee
Kerstviering: 08.30-13.30u!

Namens het team alvast een fijn weekend!
Hartelijke groet, Marjan Klein
Personeel
We zijn blij dat Rieta na een verdrietige periode
weer bij “haar kids” is. Na veel verschillende
gezichten, is het toch gewoon fijn weer les te
krijgen van je eigen juf!
Afgelopen week hebben we afscheid van
onderwijsassistent Mandy genomen. De
afgelopen periode heeft zij met veel kennis en
ervaring kinderen bij ons op school begeleid.
Gelukkig hebben we een geschikte opvolger voor
haar gevonden in Babet. Babet heeft inmiddels
kennisgemaakt met alle kinderen en het team. In
de volgende nieuwsbrief zal zij zich aan u
voorstellen. We wensen Babet een fijne tijd bij
ons op school.

heeft wellicht ook te maken met de optie
“wisselgesprek”. Als wij telefonisch in gesprek
zijn, krijgt de 2e beller geen gehoor i.p.v. een
bezettoon. Ik heb aangevraagd deze optie te
laten verwijderen. Op school is afgesproken dat
er altijd iemand tussen 08.00 en 08.15u de
telefoon bij zich heeft voor evt. ziekmeldingen.
Daarnaast kan het vanzelfsprekend zijn dat we
niet opnemen vanwege bv. een (team)overleg of
gesprek. In dat geval vragen we u op een later
tijdstip terug te bellen of een mail te sturen zodat
wij contact met u kunnen opnemen. Mailen kan
naar de groepsleerkracht of naar
m.klein@opoborger-odoorn.nl (ma/di/do aanw.)
Podiummoment groep 5/6
Gisteren stond het podiummoment voor groep
5/6 gepland. Helaas dit keer zonder ouders, maar
zeker niet zonder publiek! Alle kinderen hebben
kunnen genieten van een heuse modeshow
waarbij alle kinderen even op de catwalk stonden
en vervolgens een ander kind mochten
aankondigen. Daarna werd nog het lied “hand in
hand” van Kinderen voor Kinderen gezongen.
Jongens en meiden; super gedaan!

Uit de MR: continurooster?
Er zijn al veel ouderpeilingen weer ingeleverd op
school. We willen graag van alle gezinnen het
formulier retour, dus mocht u uw mening nog
niet hebben doorgegeven; dit kan nog t/m 30
november. We zijn erg benieuwd naar uw reactie!
Ziekmeldingen leerlingen
Mogen we u vragen ziekmeldingen van leerlingen
telefonisch aan school door te geven en niet
meer via de WhatsApp van de leerkrachten?
Wanneer de leerkracht zelf afwezig is, bereiken
deze berichten ons niet altijd op tijd. U kunt
hiervoor bellen tussen 08.00 en 08.15u met
0591-513592, alvast bedankt!
Telefonische bereikbaarheid school
Van collega’s heb ik begrepen dat school niet
altijd goed bereikbaar is. En dat hoort wel zo te
zijn, zeker ook gezien voorgaand bericht. Dit
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Sinterklaas op De Linderakkers
De voorbereidingen voor het Sinterklaasfeest zijn
in volle gang. Gelukkig is Sint wel al in Valthe
gesignaleerd, sommige kinderen en ook de juffen
waren best ongerust of hij dit jaar wel kon
komen. Ondertussen gebeuren er op school wel
vreemde dingen… Zo zijn er bijvoorbeeld hele
mooie veren van pietenmutsen gevonden en..
vandaag lag er op het podium opeens een
slaapzak. De kinderen weten zeker dat er Pieten
in school overnachten!

Actief Borger-Odoorn
De website www.actiefborgerodoorn.nl staat weer
vol met leuke, sportieve na schoolse activiteiten,
op verschillende dagen en in verschillende
dorpen. Zin om mee te doen aan start 2 survival,
start 2 dance of start to skeeler? Neem dan snel
een kijkje op de website en geef je op! Meer
informatie vind je ook via de contactpersonen
van de desbetreffende activiteit.
Nieuwe groep Cool 2B fit start januari 2021
Cool 2B Fit is het gezonde leefstijl programma van
de combi coaches en hun team voor kinderen van
8-13 jaar uit de hele gemeente Borger-Odoorn. In
januari 2021 gaan we van start met de 6e Cool 2B
fit groep.
In september hebben de combi coaches onderwijs
& sport bij alle leerlingen uit groep 6 al gekeken
naar de fitheid en de BMI. Mocht de BMI en fitheid
opvallen dan kunt u als ouder een telefoontje
verwachten met de vraag of jullie meer informatie
willen over deelname aan Cool 2B fit. Maar alle
gezinnen met kinderen in de leeftijd van 8 t/m 13
jaar die willen werken aan een gezondere leefstijl
kunnen zich aanmelden voor Cool 2B fit. Hieronder
meer informatie en contactgegevens.

Kerstviering 2020
Ook hier zorgt Corona ervoor dat we creatief met
z’n allen moeten zijn. Alle scholen van OPO
Borger-Odoorn vieren het kerstfeest dit jaar niet
zoals gebruikelijk in de late middag/avond en ook
het maken van gerechten zoals dat normaal
gesproken gaat is dit jaar helaas even niet
mogelijk. In overleg met de OR hebben we
gekozen voor een kerstbrunch aansluitend aan
een feestelijke ochtend. Details over deze
ochtend zullen we u in een volgende nieuwsbrief
laten weten, maar wilt u alvast noteren dat de
kinderen deze dag van 8.30 aaneensluitend tot
13.30u naar school gaan? Dit geldt voor alle
groepen.

Wat is Cool 2B Fit?
Met elkaar bewegen en kennismaken met
verschillende sporten. Niet alleen de kinderen
doen actief mee, hun ouders ook! Bijvoorbeeld
met speciale ouder-kind sportmomenten.
Naast het sporten is er ook veel aandacht voor
gezonde voeding en gedrag. Het hele gezin doet
mee en dat is nu precies wat het project zo sterk
maakt. Ouders, broers, zussen of andere
familieleden hebben een actieve rol binnen het
project.
Inmiddels draait Cool 2B Fit al meerdere jaren en
de deelnemers zijn enthousiast.
,,Ik heb mijn kind tijdens Cool 2B Fit zien
opbloeien’’, geeft een moeder aan, “hij maakt nu
zelf gezondere keuzes en zit lekkerder in zijn vel.”
Het is niet alleen een programma om overgewicht
aan te pakken, maar het heeft ook een hoge
sociale
waarde.
Kinderen
krijgen
meer
zelfvertrouwen en gaan beter in hun vel zitten.
Belangrijk bij dit alles is dat plezier voorop staat!
Interesse of meer informatie? Neem dan contact
op met combi coach Daniël Kroder, 06-25444702
of d.kroder@borger-odoorn.nl.
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