3 oktober 2019

In deze nieuwsbrief
o.a.:
Cool 2B fit
Wetenschap
Even voorstellen
Boekstartuurtje

Cool 2B fit
De cool 2B fit screening voor groep 6 staat weer voor de deur. De ouders van de
kinderen uit groep 6 hebben hier informatie over ontvangen.

Boekstartuurtjes oktober
Elke maand is er in de bibliotheken van Borger-Odoorn een gratis Boekstartuurtje voor
kinderen van 1,5 tot 4 jaar.Tijdens het uurtje lezen we voor, zingen liedjes, doen we
spelletjes of maken een eenvoudig knutselwerkje. Boeken lenen mag ook. Lid worden is
gratis voor kinderen tot 19 jaar.
 Bibliotheek Odoorn maandag14 oktober. We beginnen om 10.00 uur.
Bezoek het Hunzebos 3D
Kom op zaterdag 5 oktober of zondag 6 oktober naar het Hunzebos tijdens het Weekend
van de Wetenschap en beleef het Hunzebos in 3D!
Het landschap rond Exloo is het kloppend hart van De Hondsrug UNESCO Global
Geopark. Hier kun je het ijstijden landschap nog echt beleven. Je kunt kiezen uit 2
routes. Het Sabeltandtijgerspoor of de Tijdreis Route Leewal. Onderweg kun je op een
speciale app de ontstaansfasen van het landschap van dichtbij beleven. Een app, die de
ervaring voor zowel kinderen als volwassenen op een unieke manier verrijkt. Want waar
kun je anders een wedstrijdje doen met een sabeltandtijger?!
Op deze pagina vind je meer informatie. Waar en Wanneer: za 5 okt en zo 6 okt.
Volg de bordjes met de mammoet/sabeltandtijger naar de routes vanaf:
Parkeerplaats zwembad Leewal, Zuideinde 36, 7875 CD Exloo
Parkeerplaats Fletcherhotel De Hunzebergen, Valtherweg 36, 7875 TB Exloo
Dit project is mede mogelijk gemaakt door: Europese subsidie. Benieuwd welke
projecten er nog meer te bewonderen zijn? Ga dan
naar www.europaomdehoek.nl/wvdw.
Weekend van de wetenschap
In de bijlage ontvangt u een uitnodiging om het Weekend van de Wetenschap bij te
wonen op NHL Stenden Emmen, d.d. 5 oktober 2019. Het Weekend van de Wetenschap
bij NHL Stenden Emmen is voor iedereen erg leuk, leerzaam en interessant!
Juf Trijnie van Goor
Mijn naam is Trijnie van Goor. Ik ben op woensdag en donderdagochtend de
onderwijsassistent op school. Voordat ik onderwijsassistent werd, was ik 24 jaar
werkzaam als leerkracht. De eerste 2 jaar in Almere en daarna ben ik weer terug gegaan
naar Drenthe. Ik heb 20 jaar op de Weiert in Odoorn gewerkt en daarna nog 2 jaar in
Exloo. Samen met mijn man woon ik in Emmen. Ik speel graag badminton en daarnaast
wandelen en fietsen we ook graag.
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Kinderboekenweek
Gisteren is de kinderboekenweek op een ludieke manier van start gegaan. Het thema
van dit jaar is : Op reis, reis mee! Boeken, lezen en schrijven staan centraal, evenals
fantasie en plezier en …. dan komt leren vanzelf. De kinderboekenweek is een landelijk
gebeuren om het lezen bij kinderen te promoten. Wij staan hier volledig achter en
proberen met de invulling van dit thema kinderen van onze school te motiveren om te
lezen en we hopen dat ze er veel plezier aan beleven, zodat ze blijven lezen. We sluiten
het thema donderdagmiddag 17 oktober af met een voorstelling voor ouders en
verzorgers. U ontvangt hiervoor een uitnodiging.
De volgende
nieuwsbrief
verschijnt
donderdag
17oktober 2019.

Natuurlessen: “Op reis… “
Gekoppeld aan het thema op reis geven de leerkrachten natuurlessen vanuit NME
(natuur- en milieu-educatie). De lessen gaan over de Drentse wildernis, wilde
diersoorten die hun herintrede doen in het Drentse landschap en die hierbij vele
kilometers soms afleggen… op reis gaan. Ze krijgen les over de wolf, de bever, de das en
de zwarte ooievaar en andere dieren. De lessen bestaan uit theorie, maar ook uit
ontdekken en ontdekpaden, zien en beleven.
Rekennetwerk
Dinsdag 8 oktober is het rekennetwerk. Rekencoördinatoren van de scholen binnen OPO
Borger Odoorn komen samen m.b.t. het rekenonderwijs, de ontwikkelingen, nieuwe
methoden en aanpak leerontwikkeling bij kinderen.
Zorg en begeleiding
Het schoolondersteuningsprofiel wordt jaarlijks geëvalueerd in oktober. Het geeft een
beeld van de zorg en begeleiding op school en het geeft aan wat we als school kunnen,
maar ook wat we niet kunnen. Het schoolondersteuningsprofiel is gekoppeld aan
Passend Onderwijs. Binnen het team en de MR wordt dit SOP besproken.
Schoolfotograaf
Donderdag 10 oktober komt de schoolfotograaf. De kinderen komen individueel op de
foto en met de groep. Ook de kinderen van de voorschool komen op de foto.
Erfgoed
Om de kinderen kennis te laten maken met het erfgoed van onze omgeving, ontvangen
de groepen 1/2, 3/4 en 5/6 materialen die aansluiten bij lessen over onze omgeving van
vroeger. Zo wordt er aandacht besteed aan voeding en producten van onze bodem, over
de hunebedden en materialen uit grootmoeders tijd. De kinderen van groep 7 en 8
krijgen dit schooljaar een workshop over erfgoed.
Juf Gerda jarig
Dinsdag 15 oktober is juf Gerda jarig. We feliciteren haar en wensen haar alvast een
fijne verjaardag.
Raamdecoratie
Een paar enthousiaste moeders hebben samen overlegd over het schoonmaken van de
ramen in de hal en het plaatsen van een nieuwe prachtige raamschildering. Mocht u dat
ook leuk vinden en willen helpen met het beschilderen van de ramen, dan horen we dat
graag. U kunt contact opnemen met Henriët.
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Esdal college
Het Esdal College organiseert jaarlijks een informatieve bijeenkomst voor leerkrachten
van groep 8, IB’ers en schoolleiders. Zij worden op de hoogte gebracht van de nieuwste
ontwikkelingen en trends in het voortgezet onderwijs.
Zorgoverleg
Binnen OPO Borger Odoorn voeren we structureel overleg met de Passend Onderwijs
adviseur, met de jeugdverpleegkundige (GGD) en het sociaal team.
Het doel is om zo goed en passend mogelijk hulp of zorg te bieden wanneer dit
wenselijk is.
Noodplan leraartekort
Het leraartekort loopt dusdanig op, dat ook wij ervaren dat het lastig is om
invallleerkrachten te krijgen bij ziekte. De school zorgt voor een noodplan leraar tekort,
waarin we beschrijven hoe we het tekort oplossen, als dit zich voordoet. De MR wordt
hierin meegenomen. We moeten helaas wel melden, dat wanneer er niemand
beschikbaar is en de groepen zijn verdeeld geweest, dat we genoodzaakt zijn om een
klas naar huis te sturen. We proberen dit uiteraard te voorkomen. Wanneer dit speelt,
wordt u zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht.
Intekenlijst
In de bijlage vindt u de intekenlijst voor alle activiteiten van dit schooljaar, waarbij we
niet zonder uw hulp kunnen. Mocht u nog niet hebben ingetekend, willen we u vragen
om aan te geven bij welke activiteiten u de school kunt en wilt helpen. Alvast bedankt!
Herfstvakantie
Van maandag 21 oktober t/m vrijdag 25 oktober is het herfstvakantie.
Met vriendelijke groet, ook namens het team,
Henriet Kamies
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