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Juf Joan jarig
Woensdag was juf Joan jarig. We feliciteren juf Joan met haar verjaardag.
Juf Joan en Juf Mariëlle zijn ook dit jaar bereid om elk een ochtend bij ons op school te
komen helpen. Juf Joan komt op woensdagochtend en juf Mariëlle op
donderdagochtend. Beide juffen zijn werkzaam geweest in het onderwijs en willen graag
nog helpen op school. Juf Joan en juf Mariëlle zorgen ervoor dat kinderen die wat extra
aandacht nodig zijn met lezen en/of rekenen, deze extra kunnen krijgen. Er wordt extra
gelezen of ze helpen om werk af te maken, wanneer dit even lastig is in de groep.
Kind-gesprekken en opgave
In de bijlage vindt u een opgavenformulier voor de komende kindgesprekken. Graag de
ingevulde briefjes voor 20 september mee teruggeven naar school. Bij de volgende
nieuwsbrief kunt u de planning verwachten.
Luizencontrole
Teresa Smegen en Andrea Sloots controleren de kinderen van school op hoofdluis. Zij
hebben de controledata van dit schooljaar van tevoren gegeven, deze staan in de
kalender. Indien deze wijzigt, leest u dit in de nieuwsbrief of in de klassenapp. De
controle van 14 september vindt morgen plaats.
Wanneer er hoofdluis geconstateerd wordt, wordt u door school gebeld. De ouders van
de betreffende groep worden middels de mail op de hoogte gebracht. Na ongeveer 2
weken vindt er een hercontrole plaats in de betreffende groep.
Muziekimpuls
Dit schooljaar doen we mee aan muziekimpuls. Dit houdt in dat het team
muziekscholing krijgt. Aanstaande dinsdag hebben we de start bijeenkomst. Ingrid van
der Klei wordt onze muziekdocent. 1x in de twee weken komt zij in iedere groep muziek
geven. Tegelijkertijd wordt de leerkracht gecoacht in het vak muziek. D.m.v. deze impuls
willen we ons muziekonderwijs weer laten swingen.
Juf Wia jarig
Zondag 23 september is juf Wia jarig. We feliciteren haar alvast en wensen haar een
hele fijne verjaardag.
Voorstelling groep 1 en 2
Donderdag 27 september heeft groep ½ een voorstelling. De voorstelling heet:
HET MUIZENHUIS. Deze voorstelling is geschreven n.a.v.de boeken van Karina
Schaapman van Mariska Simon. Sam & Julia wonen in het Muizenhuis, een wereld op
zich. Julia is SUPER- nieuwsgierig en REUZE-eigenwijs. Sam is SUPER-verlegen en REUZE-
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braaf. Wat Sam te veel heeft, heeft Julia te weinig en andersom. Ze zijn de allerbeste
vrienden en delen alles samen. Het decor bestaat uit gestapelde kisten waarin projecties
worden getoond.
Chromebooks
De kinderen van groep 5 gaan werken met een chromebook, de kinderen gebruiken
deze van school, op school. De chromebooks zijn kostbaar en we willen ze een aantal
jaren gebruiken. Binnen OPO hanteren we de volgende regel, indien schade met opzet
wordt veroorzaakt:
School is niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen.
Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf
verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of
tijdens andere door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen
schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (of de ouders) verantwoordelijk
voor. Het is dus van belang dat ouders/verzorgers zelf een particuliere
aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. (Zie: OPO Schoolgids)
Open dag Muziekschool
Op 13 oktober a.s houdt Muziekschool MM een open dag van 11.00 tot 14.00 in ons
gebouw aan de Hooggoorns 24 in Emmen. Er is een ontdekkingsreis langs de
verschillende instrumenten , er zijn demonstraties en open lessen. Op dit moment
kunnen er lessen gevolgd worden in blokfluit, dwarsfluit, hobo, klarinet , saxofoon,
viool, gitaar, harp , zang, piano en keyboard. Aanmelden is niet vereist en de toegang is
gratis.

De volgende
nieuwsbrief
verschijnt
donderdag 27
september 2018.

ADHD
Uit onderzoek is gebleken dat het fewfoods-dieet (ook wel het RED-dieet genoemd) bij
60% van de kinderen met ADHD grote effecten heeft. Deze kinderen hebben geen ADHD
meer en ze hebben geen medicatie meer nodig. Het fewfoods-dieet wordt nu niet
algemeen toegepast omdat het voor veel gezinnen te zwaar is. Wageningen University
& Research onderzoekt daarom hoe het dieet makkelijker kan worden, zodat het
geschikt wordt voor álle kinderen met ADHD.
Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met kinderarts Rob Pereira
(r.pereira@mckinderplein.nl). Hij is verbonden is aan de BRAIN-studie.
Foto’s en filmpjes
Ouders maken foto’s van hun kind(eren), dit gebeurt soms ook op school, bijvoorbeeld
tijdens activiteiten of feesten. We vragen u, wanneer er ook andere kinderen op foto’s
staan, om deze voor u zelf te houden en niet te delen met derden of online op het
internet. Er zijn ouders die hun kind(eren) niet op internet willen hebben staan.
Nationale sportweken
In week 38 en 39 vinden de nationale sportweken plaats. De combicoaches besteden
tijdens de gym hier aandacht aan. Buitenschoolse activiteiten vindt u in de bijlage.
Met vriendelijke groet, ook namens het team,
Henriët Kamies
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