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Schoolplein
Het schoolplein is 15 minuten voor schooltijd toegankelijk voor de leerlingen. Vanaf 8.15
en vanaf 12.45 uur. Vanaf dat moment is er iemand op het plein om op de kinderen te
letten.
HVO en GVO
Afgelopen maandag zijn de GVO en HVO lessen weer gestart. Juf Marijke en juf Mina zijn
met de kinderen gestart met de godsdienst- en de humanistische vormingslessen.
Bananen en eierkoeken
In de eerste schoolweek werden we blij verrast door de organisatie van ‘Valthe
Groningen Valthe’, voor alle kinderen was er een banaan! In de tweede week werden
we verrast door Dorpsvermaak, toen krijgen alle kinderen een eierkoek! Alle kinderen
blij met deze spontane traktaties! Bedankt daarvoor!
Boekstartuurtje september
In de bijlage de informatie m.b.t. het boekstartuurtje van de Bibliotheek voor
september.
Schoolmaterialen in bruikleen
De kinderen maken op school gebruik van diverse schoolmaterialen. De spullen zijn dus
in bruikleen. Soms gaat er iets kapot. De school is niet verzekerd voor schade door
toedoen van leerlingen aan de inventaris, zoals het meubilair/computers/andere
materialen.
Voorbeeld: Veroorzaakt uw kind schade aan een chromebook dan moeten de ouders
deze schade aan deze computer vergoeden. Ouders kunnen dan deze schade opgeven
bij hun eigen WA-verzekering of eventueel zelf betalen.
We hopen u met deze update rondom verzekeringen van dienst te zijn geweest en
danken u bij voorbaat voor uw begrip.
Namens het MT/Onderwijsbureau
Kies
Eind september 2019 start Andes op de maandagmiddag van 16.00-17.00 uur met een
nieuwe KIESgroep voor kinderen in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar. Op basis van het aantal
aanmeldingen kijken we naar een geschikte locatie binnen de gemeente Borger-Odoorn.
In de KIESgroep ontmoeten kinderen andere kinderen met gescheiden ouders. Door
middel van creatieve spelvormen, opdrachten en kringgesprekken leren de kinderen
praten over hun gevoelens en wat ze moeilijk vinden. De KIESgroep bestaat uit acht
bijeenkomsten. Vooraf is een voorlichtingsavond voor de ouder(s). Hierin leggen we uit
hoe kinderen een scheiding verwerken, hoe de groepsbijeenkomsten eruitzien en hoe je
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als ouder(s) je kinderen ondersteunt. Meer weten of jullie kind(eren) aanmelden? Neem
dan contact met ons op. Deelname aan de KIESgroep is gratis.
Dorien Streutker
Lisette Oostra
Buurtwerker jeugd
GGD jeugdverpleegkundige
d.streutker@andesborgerodoorn.nl
l.oostra@ggddrenthe.nl
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september 2019.

Dodehoekles voor groep 7/8
Afgelopen vrijdag is er een praktische dodehoekles gegeven aan de kinderen van groep
7/8. De provincie Drenthe en de gemeente Borger-Odoorn bieden deze les aan alle
basisscholen aan. Onder het motto “Samen richting nul” streeft de provincie en de
gemeente naar minder verkeersslachtoffers, dus ook in de dode hoek van vrachtwagens
en andere grote voertuigen.
Om zowel de kinderen als ook de ouders al vast een beetje te leren over de dode hoek,
vertellen we er hier iets over.
De dode hoek
Iedereen heeft wel eens gehoord van de “dode hoek” van een vrachtauto. Vaak lezen
we berichten in de krant waar over een dode hoek ongeval met fietsers wordt
gesproken. Maar wat is precies een dode hoek ? En hoe kun je er veilig mee omgaan ?
De dode hoek van een vrachtauto is de ruimte om de auto waar de chauffeur niets kan
zien. Een vrachtauto heeft niet één, maar meer dode hoeken: vlak voor de auto, naast
de auto en achter de auto.
Gevaren van een rechts afslaande vrachtauto worden vaak onderschat. Een vrachtauto
die rechts afslaat kan zijn rechterzijkant en voorkant niet goed kan overzien. Fietsers zijn
hierbij het meest kwetsbaar. Een recht doorgaande fietser wordt door een chauffeur al
snel over het hoofd gezien, omdat hij hem niet kan zien. Er is al veel gedaan om het
aantal ongevallen terug te dringen, zoals het plaatsen van camera’s en dode
hoekspiegels in en aan de vrachtauto. Toch vallen er jaarlijks nog steeds slachtoffers.
Om deze reden blijft het belangrijk om andere verkeersdeelnemers te wijzen op de
dode hoeken van een vrachtauto. Hieronder hebben we een aantal tips voor jullie,
waardoor je minder gevaar loopt in een situatie met de dode hoek van een vrachtauto
of een ander groot voertuig.
o Zoek oogcontact met de bestuurder. Wanneer jij de bestuurder ziet, kan hij jou ook
zien. Kun jij de bestuurder niet zien, dan ben je onzichtbaar voor de bestuurder en sta je
verkeerd opgesteld.
o Stop nooit onder of naast de spiegels. Hier ziet de chauffeur je echt niet.
o Zorg dat je ver genoeg voor of ver genoeg achter een vrachtauto fietst. Hiervoor geldt
ook: kun je de chauffeur zien, dan ziet hij jou. Sta je vlak voor een vrachtauto of vlak er
achter, dan ziet een chauffeur je niet.
o Bij afslaand vrachtverkeer in bochten, op rotondes en kruispunten blijf je ver rechts
achter de vrachtwagen. Een afslaande vrachtwagen moet een grotere bocht nemen en
wijkt uit. Hoe groter een vrachtauto, hoe meer hij uitwijkt.
Juf Marielle en juf Joan jarig
Juf Marielle en juf Joan zijn vrijwilligers bij ons op school om leerlingen individueel te
helpen. Maandag 9 september is juf Marielle jarig en donderdag 12 september juf Joan.
We feliciteren hen alvast met hun verjaardag en wensen ze veel plezier.
Luizencontrole
De eerste luizencontrole vindt vrijdag 13 september plaats. We vragen u om thuis uw
eigen kinderen ook te controleren. Alvast bedankt.
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Ouderstartgesprekken op maandag 9 en dinsdag 17 september
In de bijlage vindt u de indeling voor de startgesprekken. Ivm later ingeplande
activiteiten zijn een aantal gesprekken een week later. De gesprekken voeren we in
september, zodat de leerkracht en de ouders samen het gesprek over het kind kunnen
aangaan en samen nader kennis kunnen maken. Het gesprek kan gaan over de volgende
vragen: Wat heeft het kind nodig van de leerkracht, hoe voelt het zich in de groep, moet
de leerkracht nog ergens rekening mee houden? Hoe kunnen leerkracht en ouders er
samen voor zorgen dat het een geslaagd schooljaar wordt voor het kind?
Heeft u als ouder vragen of wilt u iets anders vertellen, dan is daar gelegenheid voor.
Kinderen van groep 5 t/m 8 mogen mee. Indien u op het geplande tijdstip niet kunt,
vragen wij u onderling te ruilen en de leerkracht hiervan op de hoogte te stellen. Mocht
u niet kunnen, dan verwachten we dat u een nieuwe afspraak maakt met de leerkracht.
Wenst u of wenst de leerkracht een volgend gesprek, voordat de gespekken in februari
plaatsvinden, dan kan tijdens het gesprek een volgende afspraak gemaakt worden.
Muziekimpuls
Dit schooljaar doen we voor het tweede jaar mee met Muziekimpuls. Dit betekent dat
Bert Scheper 1x per twee weken weer langskomt om muziek te geven of om de
leerkrachten te begeleiden met de muzieklessen. De eerste bijeenkomst voor het team
is a.s. dinsdag.
Donderdag 12 september leerlingen vrij.
I.v.m. scholing voor de leerkrachten zijn alle leerlingen donderdag 12 september vrij. We
zijn dit schooljaar gestart met de nieuwe ‘De Wereld in getallen 5’, in de groepen 3 t/m
6. Alle leerkrachten krijgen hiervoor een aantal scholingsdagen. Deze dagen helpen bij
het invoeren en implementeren van de nieuwe rekenmethode.
Brandweer
Vrijdag 13 september komt de brandweer op school. Brandweervrouw Annet Hulshof
geeft lessen aan alle leerlingen en er volgt een ontruimingsoefening.
De Voorschool
Voorschool de Linderakkers en de basisschool gaan dit schooljaar samen kijken naar het
aanbod aan de peuters en de kleuters. Dit om te kijken of we het aanbod nog beter op
elkaar af kunnen stemmen. Op deze manier werken we samen aan de doorgaande
leerlijnen van de Voorschool naar de overgang naar groep 1.
TSO
Op school hebben we tussenschoolse opvang. Indien hier gebruik van wilt maken kunt u
zich aanmelden bij TSO De Lunchclub. Tevens kunt u een stempelkaart aanschaffen. Het
telefoonnummer van de TSO is: 0644956017. U kunt uw kind(eren) aanmelden via
WhatsApp of via de linderakkers@delunchclub-opo.nl. De overblijfouders, Laura
Wever en Agnes Kuipers, ontvangen graag bericht wanneer u uw kind:




incidenteel wilt laten overblijven.
uw kind met vaste tso-dagen een keer niet komt.

Oproep hulp bij ateliers
We zoeken voor de onder- en bovenbouw nog een aantal ouders die willen helpen bij
de ateliers. Graag aanmelden bij de leerkrachten.
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GGD: Schoolarts mevr. K. Vergunst
Maandag 16 september komt de schoolarts ’s ochtends van 8.30 – 12.0 uur op school.
De kinderen of ouders die ze graag wil zien krijgen hiervoor een uitnodiging thuis.
Mocht u zelf een vraag hebben voor de schoolarts dan kunt u deze vraag stellen op deze
ochtend.
Met vriendelijke groet, ook namens het team, Henriet Kamies
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