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MR vergadering (Teams)
Scholen weer open?
Margemiddag geannuleerd!

24 maart

OPO-dag: alle leerlingen vrij!

Wat hadden we gehoopt dat we toch eerder dan
het aangekondigde einde van de huidige lockdown weer mochten starten. Inmiddels weten we
dat dit er helaas niet inzit en er nu gekoerst
wordt op 8 februari. Er wordt veel van ons
allemaal gevraagd, maar samen kunnen we dit!
Om jullie allemaal een hart onder de riem te
steken hebben we vanmiddag bij alle gezinnen
een verrassingspakketje afgeleverd. Wat was dit
leuk om te doen! En de eerste reacties zijn nog
leuker dan we hadden gehoopt .
Iedereen een heel fijn weekend toegewenst!
Hartelijke groet, ook namens het team,
Marjan Klein

Margemiddag 9 februari verplaatst.
Op de jaarkalender staat er een margemiddag
gepland op dinsdag 9 februari. Deze middag zou
in het teken van administratie na de toetsperiode
staan. Gezien de lock-down en dus ook nu geen
toetsperiode, willen we deze middag graag naar
een later moment verplaatsen. Dit is nog even
afhankelijk van de adviezen van de PO-raad over
wanneer deze toetsperiode daadwerkelijk kan

plaatsvinden. Vanzelfsprekend is daar nu nog
onvoldoende zicht op. Een veel belangrijkere
reden om te verplaatsen vinden wij als team dat
dit wellicht de eerste week na de lock-down is
waarin we de kinderen weer op school gaan zien.
Daar willen absolute prioriteit aan geven en zien
daar ontzettend naar uit!
OPO-dag 24 maart: leerlingen vrij!
Tijdens het schoolleidersoverleg van afgelopen
week hebben we gesproken over de invulling van
de jaarlijkse OPO-dag. Dit is een jaarlijkse
studie/inspiratie dag voor alle medewerkers van
OPO Borger-Odoorn. Alle scholen zijn die dag
gesloten, de kinderen zijn vrij.
Omdat deze dag niet bekend was bij het team
van De Linderakkers, en ook niet bij mij, acht ik
de kans groot dat deze dag wellicht ook op uw
jaaroverzicht ontbreekt. Wilt u deze dag in uw
agenda noteren?
Noodopvang
U hoort het vast in de media, de vraag naar
noodopvang is tijdens deze tweede lock-down
groter dan tijdens de eerste. Wij ervaren dat ook
en zijn ontzettend blij met onze extra handen in
de vorm van onze stagiairs Koen en Kyra en
onderwijsassistent Babet. We boffen ontzettend
met deze enthousiaste kanjers. Door een strak
rooster (zij zijn er niet allemaal elke dag) waarin
er altijd 1 teamlid op school en
eindverantwoordelijk is kunnen wij het voor de
kinderen zo goed mogelijk vormgeven. Het is
daarbij wel van belang dat we aanmeldingen voor
de noodopvang uiterlijk om 15u de dag ervoor
via de mail blijven ontvangen.
Communicatie met de leerkrachten.
De leerkrachten communiceren veelal met u via
de (groeps)WhatsApp of telefonisch (zeker nu
ook aan hen gevraagd wordt zoveel mogelijk
thuis te werken). Dit gebeurt in alle gevallen met
hun privénummer. In het belang van de kinderen
willen zij graag ook voor u bereikbaar zijn mocht
u ze nodig hebben of iets met hen willen delen,
we hopen zelfs dat u dat doet! Mogen we u
hierbij alleen wel vragen ook de privétijd van de
collega’s te respecteren? Een appje is gauw
gestuurd, maar liever niet in de avonduren, dan
willen wij er ook graag voor onze eigen gezinnen
zijn. Bedankt!
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Nationale voorleesdagen.
Gisteren zijn de Nationale Voorleesdagen gestart.
Gistermorgen ontstond door een spontane actie
van Wia het idee om dagelijks een
voorleesfilmpje te plaatsen zodat we hier ook
tijdens de thuiswerkperiode aandacht aan kunnen
besteden. De aftrap is gisteren gedaan en
inmiddels ontploft de teamapp al van de leukste
filmpjes, hou ze in de gaten, ze komen eraan!

-2-

Voorlichtingsdagen VO groepen 8.
In deze periode zijn normaliter ook veelal de
voorlichtingsdagen van de scholen voor
voortgezet onderwijs gepland. Sommige scholen
bieden alternatieve programma’s online aan,
anderen stellen dit mogelijk uit. Wanneer er
berichten vanuit het VO komen, dan wordt u hier
door Gerda en Eugenie vanzelfsprekend van op
de hoogte gehouden.

Enne, als u als ouder het ook leuk vindt om een
dergelijk filmpje op te nemen, schroom niet! De
kinderen en wij zullen dit alleen maar ontzettend
toejuichen. Wie doet er mee ?

Boeken ruilen.
In de vorige nieuwsbrief hebben we aangegeven
dat de boekencollecties weer gewisseld zijn en
kinderen boeken kunnen komen halen/ruilen op
school. We merken dat hier helaas erg weinig
gebruik van wordt gemaakt. Het is erg belangrijk
dat kinderen blijven lezen en ook (juist) nu
toegang tot boeken hebben. We hopen dat de
kinderen dan thuis of via de bieb voldoende
aanbod hebben. Mocht dat echter niet zo zijn en
evt. hygiëne i.v.m. Corona voor u een reden zijn
om te twijfelen om wel/niet boeken op school te
ruilen, dan willen we u laten weten dat we hier
alle maatregelen nemen om dit zo veilig mogelijk
te doen. Zo desinfecteren de kinderen
bijvoorbeeld hun handen voordat ze een boek
gaan uitzoeken en ingeleverde boeken komen in
een aparte inleverbak waarbij ze eerst
afgenomen worden voordat ze weer in de kast
geplaatst worden.

Voor nog wat extra info en inspiratie sturen we
bij deze nieuwsbrief ook de nieuwsbrief van de
bieb mee (voor ouders en leerkrachten).
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