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Sinterklaasfeest
Vanmorgen hebben we de Sint weer op een ludieke manier verwelkomd op onze school.
Het is altijd een feest om Sinterklaas weer te ontmoeten, met name voor de kinderen.
Iedereen heeft vanmorgen genoten. De jongsten van het feest met Sint en Pieten en de
cadeautjes die ze hebben mogen ontvangen, de oudsten met de prachtige zelfgemaakte
(of door ouders gemaakte) surprises en gedichten. Prachtig om het geheel te zien en
een feest voor allemaal. Iedereen bedankt voor de Sintbijdrage en we wensen jullie
allemaal een heerlijke Sinterklaasavond.
Debos
Debos staat voor de bieb op school. De ontwikkelingen gaan gestaag door… Alle boeken
van school en van de bibliotheek voor Debos hebben nu een plekje in de (nieuwe)
kasten in de hal. We hebben een laptop voor de uitleen en het programma dat we gaan
gebruiken voor de uitleen is geїnstalleerd. Juf Trijnie heeft de instructies van Carin van
de Bieb ontvangen. Onze leerlingen kunnen binnenkort gebruik maken van de boeken.
Afspraken omtrent het uitlenen gaan we maken. De boeken in school zijn uitsluitend
voor op school. Binnenkort verschijnt er een link op de website waarop je kunt zien
welke boeken op school aanwezig zijn en welke boeken de bibliotheek allemaal heeft.
Het doel van Debos is kinderen weer enthousiast krijgen en houden voor het lezen van
boeken. Carin draagt als bibliothecaresse persoonlijk haar steentje bij om de
leesmotivatie van de kinderen te prikkelen.

Open dagen
28 en 29 januari zijn de open dagen van het esdal college. Voor meer informatie kunt u
terecht op www.esdalcollege.nl
Kerstbakjes
Maandag 16 decmeber gaan de leerlingen allemaal een kerstbakje maken. De ouderraad
levert voor iedereen een bakje en oase aan. Wij vragen u om uw kind een kaars, een
snoeischaar voorzien van naam en groen mee te geven. Op deze middag helpen juf
Marijke en juf Mina mee met het maken van de kerstbakjes.
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Kerstviering
Donderdag 19 december vieren we Kerst op school. ’s Morgens gaan de kinderen
gewoon naar school. ’s Middags zijn alle kinderen vrij. Het Kerstfeest begint om 17.00
uur. Iedere groep viert Kerst in de klas van 17.00 -18.00 uur. We vragen aan u als
ouder/verzorger om een gerecht te maken voor dit kerstfeest. De intekenlijsten hangen
vanaf woensdag 11 december bij de ingang van de lokalen. Wilt u uw kind(eren) bord,
beker en bestek, voorzien van naam, mee te geven voor het Kerstdiner op school. Om
18.15 uur starten de optredens van de verschillende groepen op het podium. Vanaf
17.00 uur bent u van harte welkom in de centrale hal om gezellig een kop snert en een
broodje te komen eten. U ontvangt nog een uitnodiging met verdere informatie rondom
het Kerstfeest.
Toestemming beeldmateriaal
Er is een nieuw toestemmingsformulier ontwikkeld met daarop een aantal extra items.
We vragen alle ouders het nieuwe formulier in te vullen en te ondertekenen. Voor ons
als school is het belangrijk dat u dit opnieuw aangeeft, want zonder toestemming
mogen we geen beeldmateriaal gebuiken en/of delen waar uw kind op staat. De
toestemmingsformulieren mogen per mail worden terug gestuurd, maar mogen
uiteraard ook uitgeprint weer op school worden ingeleverd. In de bijlage vindt u het
formulier met toelichting.
Uitnodiging spelmiddag Valthe Cultureel
Hoe speels ben jij? Wil je graag een nieuw spel leren? Speel je graag je lievelingsspel
maar dan eens met andere kinderen, je ouders, opa en oma of andere leuke mensen?
Of vind je spelletjes gewoon reuze gezellig? Ben je ouder dan 8 jaar? Dan ben je van
harte welkom op onze spelmiddag op zondag 19 januari vanaf twee uur. Natuurlijk in
Ons Dorpshuis! Vergeet niet je favoriete spel mee te nemen. Wij zorgen ook voor een
aantal tafel- en kaartspelen en sjoelbakken. Wij staan in de speelstand. Jij ook?
Valthe Cultureel
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Udikloop en andere loopactiviteiten… sponsoring COOP Odoorn… Doe mee en ren!
De Udikloop 2020 in Klijndijk is op zaterdag 18 januari, ’s middags.
Jeugdlopen: 1 mijl (= 1600 meter, leeftijd 6 – 12 jaar) en ¼ mijl (= 400 meter, voor de
allerjongsten).
De COOP-supermarkt Odoorn sponsort alle leerlingen die meedoen aan deze jeugdloop.
Deze sponsoring is speciaal bedoeld voor de basisschoolleerlingen uit Klijndijk, Valthe,
Odoorn en Exloo. De te verdienen “muntjes” (€ 1,--) zijn voor de eigen school.
Meedoen dus! Leuk en sportief en ook nog eens goed voor je eigen school, die dit geld
natuurlijk goed besteedt aan sport- en spelattributen.
In januari voorafgaand aan de loop worden er op de scholen , net zoals vorig jaar, weer
loopclinics georganiseerd.
Doe mee, dan ben je helemaal goed voorbereid.
Sponsoring is ook mogelijk door ouders, opa’s en oma’s, enz.
Muntjes (€ 1,--) zijn te koop op 18 januari bij de inschrijving, te verkrijgen bij de COOPstand op het UDIK-terrein.
Worstenactie
De lijsten voor de worstenactie kunnen uiterlijk morgen worden ingeleverd door de
kinderen. Woensdag 18 december krijgen de kinderen de worsten mee naar huis. De
kinderen kunnen de worsten dan bij de mensen die hebben besteld, afleveren.
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Streetwise en Drents Verkeerslabel
Verkeer geven we vanuit de theorie, maar ook vanuit de praktijk. Het verkeer is een
dynamisch iets in onze maatschappij. Kinderen nemen dagelijks deel aan het verkeer.
Het is van belang dat ze leren om zich zo veilig mogelijk in het verkeer te bewegen.
Vandaar dat we ook verschillende praktische activiteiten in het lespakket aanbieden.
Zoals bijvoorbeeld het theoretisch en praktisch verkeerexamen, de dode hoek les en
Streetwise. Streetwise heeft voor elke groep een praktisch verkeeronderdeel. Deze
lessen vinden morgen plaats. Door alle onderdelen die we aanbieden, de
verkeermethode in de groepen en de verkeerouder, komen we in aanmerking voor het
Drents Verkeerslabel. Binnenkort leest u hier meer over in deze nieuwsbrief.
Basicly en computervaardigheden
Maandag 9 december hebben we een teambijeenkomst en begeleiding m.b.t. het
invoeren van Basicly. We worden op weg geholpen met de online omgeving en het
starten met lessen in de groepen. Basicly heeft een prachtige online omgeving, waar we
lessen van gaan geven om een start te maken met het aanleren van verschillende
computervaardigheden. Stap voor stap gaan we er samen mee aan de slag.
Muziekimpuls
Heerko Koops is afgelopen maandag gestart met muziek. Alle groepen hebben
muziekles gehad van de nieuwe docent.
Afscheid Dhr. G. Hagenus
In januari krijgen we mevr. J. Drok als nieuwe algemeen directeur bestuurder. Dhr. G.
Hagenus neemt voor de Kerstvakantie afscheid van alle collega’s binnen OPO BorgerOdoorn. Onder leiding van dhr. G. Hagenus is onze organisatie weer financieel gezond
geworden en hebben alle scholen binnen Borger-Odoorn het basisarrangement van de
inspectie. We hebben een goede tijd gehad met dhr. G. Hagenus en willen hem hiervoor
bedanken. We zien ook uit naar de nieuwe Algemeen Directeur Bestuurder en wensen
haar alvast een mooie periode bij OPO Borger-Odoorn.
Sport jij ook?
In de week na de kerstvakantie gaat onze combi coach onderwijs & sport (Juf Esther)
een enquête afnemen onder de leerlingen uit groep 4, 5 en 8.
In de enquête worden de volgende vragen gesteld:
- Ben je in het bezit van zwemdiploma’s of volg je zwemles?
- Ben je lid van een sportvereniging en zo ja, welke?
- Zo nee, welke sport vind je leuk om te doen?
N.a.v. de enquête kunnen wij contact met u opnemen.
Naar aanleiding hiervan worden de ouders gebeld, van kinderen die geen zwemdiploma
of zwemles hebben en-/of geen lid zijn van een sportvereniging. Dit om te kijken of
individuele knelpunten weggenomen kunnen worden. In het gesprek met de combi
coach wordt er gekeken naar de reden(en) en, indien deze wens er ligt, wordt er samen
naar mogelijkheden gekeken om te gaan sporten. Hierbij kan het gaan om het
gezamenlijk zoeken naar een passende sport, een aanvraag bij het Jeugdsportfonds of
op zoek naar een logistieke oplossing als vervoer het probleem is.
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Waarom houden wij deze enquête onder de leerlingen?
Het doel hiervan is om inzichtelijk te krijgen welke leerlingen geen zwemdiploma
hebben of geen lid zijn van een sportvereniging. In groep 4 wordt daarmee gestart,
omdat de meeste kinderen dan op een punt staan om na of naast zwemles een
sportkeuze te maken. In groep 5 wordt dezelfde vragenlijst herhaald. Zo kunnen wij zien
of diegene die wij in groep 4 gebeld hebben, ondertussen een passende sport hebben
gevonden of hun zwemdiploma’s hebben gehaald. Aan het einde van groep 8 sta je op
het punt om naar de middelbare school te gaan en gaat er hoop veranderen. Veranderd
er ook wat in je sportgedrag/ keuze? Vandaar de keuze voor deze drie groepen.
U kunt altijd contact opnemen.
Mochten er vragen zijn of wilt u zelf alvast bellen. Neem dan gerust contact op met Juf
Esther: e.kuilman@borger-odoorn.nl of 06-55392806.
Vrije middagen
Alle leerlingen zijn vanmiddag vrij i.v.m. het Sinterklaasfeest. Op donderdag 19
december is er ’s middags geen school. ’s Avonds vieren we het Kerstfeest op school
vanaf 17.00 uur. Vrijdag 20 december zijn alle leerlingen ook ’s middags vrij.
Met vriendelijke groet, ook namens het team,
Henriët Kamies
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