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Brandweer oefening
Vorige week hebben alle leerlingen brandweerlessen gehad van brandweervrouw Annet
Hulshof. Ook hebben we een ontruimingsoefening gehouden. De oefening was
geslaagd. De leerpuntjes hebben we besproken.
Muziekimpuls
Bert Scheper is gestopt als muziekdocent. Binnenkort hebben we overleg over hoe we
de verdere invulling gaan doen en met wie.
Wereld in getallen
Afgelopen donderdag hebben we samen met andere scholen een bijeenkomst gehad
van wereld in getallen 5, de nieuwe rekenmethode. De methode is zeer geavanceerd
opgebouwd. De didactiek zit volledig verwerkt in het digitale programma en de
verwerkingssoftware differentieert naadloos. Dit betekent dat alle leerlingen zoveel
mogelijk op eigen niveau verwerken. Ontwikkelpunten worden meteen doorgegeven
aan de ´bouwers´ en zo vlot mogelijk verwerkt.
Juf Wia jarig
Maandag 23 september is juf Wia jarig. We wensen haar alvast een fijne verjaardag en
feliciteren haar met een jaartje erbij.
Nationale sportweek
Van 20 t/m 29 september is de Nationale Sportweek. Het thema is: “Sport doet iets met
je”. De combicoaches hebben een heus programma in deze week. De kinderen hebben
een flyer meegekregen naar huis waarop alle activiteiten staan aangegeven. Vanavond
is er een gratis voorstelling in het Dorpshuis om 19.30 uur. U bent van harte welkom.
Kinderboekenweek
Woensdag 2 oktober t/m zondag 13 oktober is de kinderboekenweek. Het is: “Op reis,
reis mee!” Rondom dit thema worden allerlei lessen verzorgd. We sluiten de
kinderboekenweek af met een tentoonstelling. Deze is op donderdag 17 oktober vanaf
14.30 uur in school. U bent allemaal van harte welkom!
 De groepen 3/4 en 5/6 hebben deze dag, donderdag 17 oktober, voor één keer
’s morgens gym van juf Esther, i.p.v. ’s middags. Denk u dan aan de gymkleding?
Informatie avond
Maandag 30 september hebben we de informatieavond. In de bijlage vindt u de
uitnodiging. Op deze avond wordt algemene informatie gegeven, de OR en de MR
blikken terug en vooruit en de leerkrachten geven ieder informatie over hun groepen in
de eigen lokalen. Aansluitend krijgen de ouders van groep 7 en 8 informatie over het
voortgezet onderwijs van mensen van het Esdal College.
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Judo lessen
De groepen ½ en ¾ krijgen 3 judolessen van de judovereniging. De judolessen worden in
het speellokaal gegeven en vinden plaats op maandag 30 oktober, 7 en 14 oktober.
Jeugdverpleegkundige
Donderdag 3 oktober komt mevr. H. van Getsen, de jeugdverpleegkundige op school.
Wanneer u de jeugdverpleegkundige gaat zien, dan ontvangt u een uitnodiging. Mocht u
zelf een afspraak met de jeugdverpleegkundige willen of u wilt de jeugdverpleegkunidge
spreken, dan kan dat op deze donderdagmorgen.
De volgende
nieuwsbrief
verschijnt
donderdag 3
oktober 2019.

Schoolondersteuningsprofiel
In het schoolondersteuningsprofiel staat het onderwijs op school beschreven. Daarnaast
staat aangegeven wat we als school wel en niet kunnen bieden. Het SOP wordt jaarlijks
geevaleerd en desgewenst bijgesteld. Binnenkort komt het SOP aan bod in het team en
daarna in de MR. Vervolgens wordt het SOP op de website van de school geplaatst.
Zorg en begeleiding
Leerkrachten volgen de ontwikkeling van leerlingen nauwgezet. Ze geven onderwijs,
toetsen wat ze de leerlingen hebben geleerd en analyseren dit vervolgens. De analyse
wordt gebruikt om het ondrwijs daarna zo goed mogelijk op de leerlingen af te
stemmen, naast het reguliere aanbod. Binnenkort evalueren we de zorg en begeleiding
om te kijken of het effectiever kan.
MR
Dinsdag 24 september is de eerste MR vergadering van dit schooljaar. Binnen de MR
wordt meegekeken en meegedacht over de ontwikkelingen binnen het onderwijs op
onze school. Het schoolplan en het schooljaarplan zijn bijvoorbeeld onderdelen die
worden besproken. Het schoolondersteuningsprofiel wordt geëvalueerd en ook dit is
een document dat jaarlijks door de MR wordt besproken.
Gezocht: verjaardagstoel voor de onderbouw
Juf Trea zoekt voor de onderbouw een verjaardagstoel. Mocht u een stoel(tje) hebben
die in aanmerking komt voor ‘verjaardagstoel’ en u heeft deze niet meer nodig en wilt
deze wel aan school geven? Dan kunt u dit bij juf Trea aangeven.
Pabo-student
Vanaf volgende week krijgen we een tweedejaars Pabo-student op school. Zij komt op
dinsdag en woensdag stagelopen in groep (2) 3/4.
Opbrengstgesprekken
Volgende week wordt de stand van zaken van school besproken met het MT van OPO
Borger Odoorn. De resultaten en de ontwikkelingen van de school komen aan bod.
Samen kijken we wat er nodig is voor de school en welke doelen we stellen. Tevens
worden er afspraken gemaakt tussen de school en het MT van de organisatie.
Basicly
De eerste bijeenkomst tussen het team en Basicly vindt volgende week plaats. Onze
‘buddy’ begeleidt het traject. Dit traject bestaat uit het ontwikkelen van
computervaardigheden voor leerlingen en leerkrachten. We koppelen dit aan het
thematisch werken (Naud, Meander en Brandaan). Leerlingen leren nieuwe
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vaardigheden: bijvoorbeeld prestentaties maken, omgaan met informatie,
ondernemerschap, creativiteit en communicatie. In deze nieuwsbrief houden we u op
de hoogte van de ontwikkelingen.
Podiumplan
Vrijdag 27 september heeft groep 1/2/3 een voorstelling van het Podiumplan. De
kinderen krijgen een voorstelling te zien genaamd: 1 + 1 = 2 Meneer Kruis en Meneer
Mol gaan naar school! Ze leren de letters van het alfabet, de kleuren van de regenboog,
de dagen van de week en tellen van één tot honderd.

Met vriendelijke groet, ook namens het team,
Henriet Kamies
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