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Agenda
13 jan
20 jan
21 jan

Oudergesprekken groep 2
Start Nationale Voorleesdagen
Nieuwsbrief 12

De eerste schoolweek van kalenderjaar 2021 zit
er bijna op. Vanzelfsprekend helemaal niet zoals
we het graag hadden gezien. Alweer wordt er een
groot beroep op alle kinderen, u als ouder(s) en
het team gedaan en zullen we er met elkaar wat
van moeten maken, en dat doen we ook! In deze
rare tijden genieten we ook van de mooie
momentjes die er ook zijn; groepen die hun juf
voor de gek houden en haar laten denken dat er
niemand online is (en dan opeens heel hard
tataaaaaa roepen) of gezichtjes op duimen
tekenen en die voor de camera houden, foto’s die
ons bereiken van kinderen die nog niet op school
zitten maar mee willen doen met het huiswerk
van hun grotere broer of zus en zo zijn er nog
veel meer voorbeelden. We zijn trots op de
kinderen! En ik ben trots op het team en onze
geweldige stagiaires hoe ze het voor de kinderen
gewoon zo goed mogelijk willen regelen, de
(online)lessen verzorgen en ook de noodopvang
doen. We hopen nog steeds dat we na de officiële
periode weer met z’n allen naar school mogen,
maar wij bereiden ons toch ook wel al voor op
een verlenging. Laten we hopen dat het niet
nodig is, we missen de kinderen in school! Fijn
weekend allemaal, ook namens het team.
Hartelijke groet, Marjan Klein

Kriebelbeestjes?
Normaal gesproken zou er na de kerstvakantie
weer een luizencontrole op school plaatsvinden.
Mogen we u vragen hier zelf alert op te blijven?

Communicatielijnen aankomende tijd
Zoals in de vorige (extra) nieuwsbrief
aangegeven zullen we u via de nieuwsbrieven op
de hoogte houden van zaken die voor alle
groepen in het algemeen gelden.
De groepsleerkrachten houden u op de hoogte
over de lesstof etc. voor de groepen,
vanzelfsprekend zijn zij uw eerste aanspreekpunt
t.a.v. de ontwikkeling van uw kind(eren) en de
aangeboden online lessen.
Heeft u vragen of opmerkingen, weet ons dan te
vinden!
Lesprogramma
We realiseren ons dat we veel van de kinderen
maar ook van u vragen. Een volledig
dagprogramma is gewoon niet altijd haalbaar.
We hebben daarom afgesproken dat we ons op
de hoofdvakken zullen richten. Het aanbieden
ervan doen we op de ochtenden en we
verwachten dat alle kinderen deze lessen maken.
Voor de middag zullen we hier en daar wel
dingen aanbieden, maar deze hebben geen
verplicht karakter. Dit geeft hopelijk ook ruimte
om het huiswerk wat meer over de dag te
spreiden mocht dat voor u of uw kind(eren)
prettiger zijn. Vanmorgen kwam dit ook in het
schoolleidersoverleg naar voren en hebben we
met alle scholen van OPO Borger-Odoorn deze
afspraak gemaakt. Hiermee volgen we ook het
advies van de PO raad.
Toetsperiode opgeschort.
Normaal gesproken waren ook volgende week de
toetsen vanuit ons leerlingvolgsysteem gestart.
Vanzelfsprekend is ook dat nu geen optie. Al in
december zijn er adviezen gegeven door de PO
raad om dit op te schorten. Mocht de lock-down
verlengd worden, dan zullen ook de Cito-toetsen
verder opgeschort worden.
Boeken ruilen!
Vandaag heeft Carin (medewerker Bieb in de
School) de boekencollecties weer gewisseld. Dit
betekent dat er nieuwe boeken voor de kinderen
te ontdekken zijn! We vinden het erg belangrijk
dat kinderen blijven lezen en ook (juist) nu
toegang tot boeken hebben. Vanaf maandag a.s.
mogen kinderen daarom naar school komen om
een boek te halen/ruilen! Deze eerste keer nog
even gespreid:
Maandagmorgen: groepen 1 t/m 4
Maandagmiddag: groepen 5 t/m 8
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Na maandag kunnen kinderen op elk moment
tijdens de reguliere schooltijden boeken komen
ruilen. En natuurlijk is er ook altijd de
mogelijkheid om boeken via de bieb zelf te lenen.
De bieb is weliswaar gesloten tijdens de lockdown, maar afhalen kan gelukkig nog steeds!

groep is voor onze prognoses (en daarmee
bekostiging en organisatie) erg belangrijk.

Vakantierooster 21-22
Hieronder alvast het officiële vakantierooster
voor de scholen van OPO Borger-Odoorn voor
volgend schooljaar. Dit zijn de algemeen
geldende vakanties/vrije dagen, waarbij er nog
geen margedagen van de scholen zelf zijn
ingevuld. Deze dagen ontvangt u zodra deze zijn
vastgesteld in overeenstemming met de MR,
maar in ieder geval ruim voor de zomervakantie.
Vakanties en vrije dagen schooljaar 21-22
herfstvakantie

18 t/m 22 oktober 2021

kerstvakantie

25 december t/m 7 januari 2022

voorjaarsvakantie

21 t/m 25 februari 2022

Goede Vrijdag

15 april 2022

Pasen

18 april 2022

meivakantie

25 april t/m 6 mei 2022

Hemelvaart

26 en 27 mei 2022

Pinksteren

6 juni 2022

zomervakantie

18 juli t/m 27 augustus 2022

Aanmelden broertje(s)/zusje(s)
Op grond van de ingeschreven leerlingen kunnen
wij o.a. een planning maken m.b.t. de
schoolorganisatie en personele inzet voor het
volgende schooljaar. We hopen dat u, mocht u dit
nog niet hebben gedaan, broertjes en zusjes die
in kalenderjaar 2021 vier jaar worden alvast wilt
inschrijven. U kunt hiervoor de leerkracht van uw
zoon/dochter vragen naar de inschrijfformulieren,
wij zorgen er dan voor dat u deze ontvangt.
Hartelijk dank alvast!
Misschien heeft u ook onze oproep in de
dorpskrant gezien. Kent u gezinnen met kinderen
die nog niet naar school gaan, dan hopen we dat
u ze erop wilt attenderen dat we graag van ze
horen! Na de invoering van de AVG-wet krijgen
wij geen geboortecijfers vanuit de gemeente
meer aangeleverd, waardoor we onvoldoende
zicht op deze leeftijdsgroep hebben. En juist die
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