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Voortgezet onderwijs
Esdal College
ESDAL INFORMATIEF
informatieavond voor leerlingen in groep 8 en hun ouders/verzorgers
4 november
2019

Boermarkeweg
(Emmen)

mavo/havo

19.00 uur

5 november
2019

Oosterstraat
(Emmen)

havo/vwo, gymnasium

19.00 uur

5 november
2019

Esdal Vakcollege
Emmen

vmbo-basis- en kaderberoepsgerichte leerweg,
vmbo-kaderberoepsgerichte leerweg/mavo

19.00 uur

13 november
2019

Oosterhesselen

mavo/havo, vmbo-basis- en
kaderberoepsgerichte leerweg

19.00 uur

14 november
2019

Borger

mavo/havo, vmbo-basis- en
kaderberoepsgerichte leerweg

19.00 uur

19 november
2019

Klazienaveen

mavo/havo, vmbo-basis- en
kaderberoepsgerichte leerweg

19.00 uur

Meer informatie vindt u op: www.esdalcollege.nl
Hondsrug College
Voorlichtingsavonden van het Hondsrug College worden gehouden op 12 november a.s.
Op 5 februari houdt het Hondsrug College een open dag. Meer informatie vindt u op:
www.hondsrugcollege.nl
Carmel College
Op woensdag 6 november heeft het Carmel college een informatieavond tussen 19.30
en 21.30 uur. Op de website van Carmel vindt u meerdere informatie- en
doemomenten. www.carmelemmen.nl
TSO de Lunchclub
Voor het team van de tussenschoolse opvang zijn we op zoek naar iemand, die
af en toe een keertje wil invallen. Ga je graag om met kinderen en lijkt het leuk
om gezellig tussen de middag een broodje met ze te eten op school? Dan is dit
misschien een leuke vrijwilligersbaan, waarbij per invalbeurt ook een kleine vergoeding
op je ligt te wachten.
Voor meer informatie of aanmelden graag even contact opnemen met Gerda Toussain,
tel. 0620917714 of via de mail g.toussain@opoborger-odoorn.nl.
Uiteraard is het ook mogelijk om een keertje vrijblijvend mee te
draaien om te kijken wat het precies inhoudt.
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Muzieklessen in Odoorn
In de bijlage informatie over muzieklessen die kinderen kunnen volgen in Odoorn.
Audit
Donderdag 17 oktober is er een audit op school. Een collega directeur volgt de opleiding
tot auditor en heeft gevraagd of de audit bij ons op school kan plaatsvinden. We
verwachten het volgende schooljaar de inspectie voor het periodiek onderzoek. De
audit is voor ons een mooie gelegenheid om te kijken hoe externen aankijken tegen het
onderwijs op onze school, dit kunnen we gebruiken voor onze verdere ontwikkeling.
De volgende
nieuwsbrief
verschijnt
donderdag 7
november 2019.

Erfgoed
Vanuit kunst en cultuur ontvangen alle combinatiegroepen materialen voor erfgoed
lessen. In de onderbouw is aandacht besteed aan speelgoed en voedsel, in groep 5-6
aan de omgeving met o.a. de Hunebedden. Groep 7 en 8 krijgen na de herfstvakantie
een workshop ´Ontdek de ijstijd´.
Op reis
Het thema van de Kinderboekenweek hebben we gebruikt om lessen vorm te geven. Zo
ook het leren van en over de natuur. Kinderen zijn het bos in geweest met de
boswachter en hebben in de school gewerkt aan verschilldende opdrachten over de
wilde ‘reizende’ dieren in Drenthe. Ze hebben geleerd over de Drentse wildernis. Dieren
in het wild in Drenthe, zoals de wolf, de zwarte ooiervaar, de bever en de das. Hierover
volgen ook presentaties van landschapsbeheer Drenthe. Daarnaast hebben de kinderen
gesproken, geschreven, geleerd, geknutseld en ontworpen over ‘Op reis’. De
leerkrachten hebben dit thema schoolbreed opgezet en willen vandaag dat de kinderen
aan alle ouders en verzorgers laten zien wat ze hebben geleerd. U bent vanmiddag om
14.30 u van harte welkom om de tentoonstelling in school te bekijken.
Tussenevaluatie periodeplannen
In november vindt de evaluatie plaats van de gestelde doelen n.a.v. de resultaten van de
laatste cito toetsen. We proberen bij alle leerlingen zo goed mogelijk de leerlijnen en de
leerdoelen te behalen. Dit betekent soms dat doelen herhaald worden aangeboden
door de leerkracht. Dit gebeurt d.m.v. groeps- en/of individuele instructie, de leerkracht
doet dit op basis van de goede relatie met de leerlingen. Als kinderen ontdekken dat ze
de leerstof begrijpen en ‘het werk’ goed kunnen maken, verhoogt het leerplezier en de
uitdaging (competentie) om zelf (autonomie) aan de slag te gaan. Van belang hierbij is
dat kinderen de motivatie, concentratie en het doorzettingsvermogen hebben om te
willen leren. Dit zijn voorwaarden m.b.t een goede werk- en leerhouding. Deze zaken
spelen ook een belangrijke rol bij de verwijzing naar het voortgezet onderwijs. Naast het
cognitieve vermogen en de sociaal- emotionele ontwikkeling van de leerling, is de
werkhouding ook van groot belang. Dit speelt namelijk een rol bij het tot stand komen
van het advies dat we als basisschool geven m.b.t. het niveau van plaatsen in het
voortgezet onderwijs.
Groepsbesprekingen
Na de herfstvakantie voert de IB’er groepsbesprekingen met iedere leerkracht. In dit
overleg wordt gekeken naar de (leer) ontwikkelingen van de leerlingen en naar de
behoeften van de leerlingen. Wat is er nodig om de ontwikkeling zo optimaal mogelijk te
laten verlopen.
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BHV
In november krijgen een aantal leerkrachten de herhalingcursus en e-learning
bedrijfshulpverlening. Naast brandoefeningen, verbanden leggen bij verwondingen en
reanimatieoefeningen, wordt de theorie omtrent deze thema’s opgefrist.
GGD
Donderdag 7 november komt Herma van Getsen, jeugdverpleegkundige van de GGD,
voor de screeningen van de kinderen van groep 7.
Schoonmaakavond en plein vegen
In de bijlage vindt u de intekenlijst met ouderactiviteiten. Na de herfstvakantie zijn de
schoonmaakavond en het pleinveegmoment.
Zien
Na de herfstvakantie vullen leerlingen en leekrachten van de bovenbouw de lijsten in
van Zien. Deze lijsten geven inzicht in het welbevinden en de sociaal emotionele
ontwikkeling van leerlingen. Wanneer de resultaten uitwijzen dat een leerling niet
lekker in zijn of haar vel zit, gaan we daarmee aan de slag. Dit kan bijvoorbeeld een
kindgesprek zijn of een aanpassing die wordt gedaan om het kind zich prettiger te laten
voelen.
LOT controle
Vrijdag 1 november worden alle kinderen weer op hoofdluis gecontroleerd. De LOT
moeders hebben de kinderen van de groep waar hofdluis is geconstateerd in de
tussenliggende periode nog gecontroleerd. We vragen u om in deze periode even extra
alert te zijn bij uw kind(eren), dit om verdere verspreiding te voorkomen.
Herfstvakantie
Volgende week is het herfstvakantie en is er geen school.
We wensen iedereen een fijne vakantieweek!
Met vriendelijke groet, ook namens het team,
Henriet Kamies
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