10 September 2020
Groep 1 en 2
Zoals u wellicht weet, hebben we een kleine groep 1 en 2. De leerlingen hebben iedere week momenten waarop
zij activiteiten doen met andere leerlingen in school. De groep gaat dagelijks samen spelen met groep 3. Dit
gebeurt buiten of binnen. Op woensdag heeft groep 2 samen met groep 3 onderwijs. De hele groep heeft op
deze morgen ook gymles van meester Daniel. Dit vinden ook de kleuters heel erg leuk.
Op donderdagmiddag komen een aantal leerlingen van groep 6 en 7 voorlezen bij de leerlingen van gr 1 en 2.
Wat ook mogelijk is in een kleine groep, is buiten leren. Juf Bea gaat regelmatig met de groep naar buiten om
activiteiten te doen of om de leerlingen te leren over de natuur, de diertjes en de planten. Buiten spelen en ook
meteen zien, horen, ruiken en voelen wat er gebeurt, maakt dat leerlingen het aangeleerde beter onthouden.
De indrukken zijn intenser en beklijven beter bij de leerlingen. Ondanks dat het nu nog een kleine groep is,
zorgen we juist voor de extra mogelijkheden die een kleine groep biedt.
Luizencontroles
Woensdag 2 september vond de eerste luizencontrole plaats. De moeders die de controle hebben uitgevoerd,
hebben de namen van de leerlingen genoteerd. De ouders zijn gebeld en op de hoogte gebracht door onze
school. Niet altijd werd er thuis ook nog hoofdluis en/of neten gevonden. We zijn heel blij dat we een team van
mensen hebben die willen controleren. Alleen als we weten dat ze er zijn, kunnen we actie ondernemen zodat
het probleem niet groter wordt. Wanneer u wordt gebeld en tot de ontdekking komt dat er verder niets
gevonden wordt, dan is dat fijn. Ouders van betreffende groepen ontvangen een mail met de vraag om de
komende weken alert te zijn op eventueel hoofdluis of neten bij hun zoon/dochter. De ervaring leert dat
wanneer we samen actief bestrijden en voorkomen, dat het probleem zo snel mogelijk is opgelost. Want het is
vervelend als je ermee zit of ermee komt te zitten. Voorkomen is beter. Moeder bedankt voor de controle.
Woensdag 16 september worden de groepen waarin hoofdluis gevonden is, opnieuw gecontroleerd.
MR
Binnen de MR hebben we gesproken over een eventueel continurooster en BSO gekoppeld aan onze school. We
gaan een enquête houden over wensen van ouders m.b.t. een continurooster en BSO. We zijn voornemend deze
enquête telefonisch af te nemen, zodat vanuit elk gezin kan worden aangegeven hoe zij aankijken tegen een
continurooster en/of BSO en of ze gebruik willen maken van BSO. De periode waarin de enquête zal worden
afgenomen, wordt met u gecommuniceerd. Wellicht dat u alvast kunt gaan nadenken of u wel / niet voor een
continurooster bent en of u wel / niet gebruik zal maken van een buitenschoolse opvang en zo ja, op welke
dagen. Het team staat open voor het werken met een continurooster.
Thuiswerkpakketje en basispoort
Leerlingen kunnen op aanvraag een thuiswerkpakketje krijgen. Deze is op te vragen bij de leerkracht.
Voor de groepen 5 t/m 8 is er de mogelijkheid om thuis binnen de omgeving van Basispoort te werken. In de
omgeving van Basispoort zijn de verschillende methodes te vinden, waaronder de digitale methode WIG 5. U
kunt inloggen door naar https//thuis.basispoort.nl te gaan en in te loggen met het door uw opgegeven
emailadres en het wachtwoord. Het emailadres is tijdens de lockdown in het schooljaar 2019-2020 doorgegeven
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aan de desbetreffende leerkracht en is vaak uw privé mailadres of het mailadres van uw zoon/dochter,
eindigend op @opoborger-odoorn.nl. Daarnaast biedt internet vele mogelijkheden om verschillende doelen
binnen het onderwijs te oefenen.
Brandweerlessen en ontruiming
Jaarlijks geeft de brandweer lessen in de scholen. Ook vindt jaarlijks een ontruiming plaats. Dinsdag 22
september en woensdag 23 september komt de brandweer op school. Het ontruimingsplan is geactualiseerd. De
ontruiming evalueren we jaarlijks, samen met de brandweer. Doordat dit ieder jaar structureel gedaan wordt,
raken leerlingen bekend met de manier van ontruimen. Ze leren wat ze moeten doen en hoe er wordt
gehandeld.
Oud papier
Het oud papier halen is een aantal keren per jaar. De ouderraad zorgt voor een planning. Onze school haalt 5x
per jaar het oud papier. Er zijn vier ouders die papier halen per keer. In de bijlage vindt u de lijst met namen van
de mensen die lopen. In oktober wordt het papier weer opgehaald. We verwachten dat de mensen die op de
lijst staan ook lopen of iemand anders vragen die voor hem of haar loopt. Mocht dit laatste het geval zijn, dan
vragen we u om dit door te geven aan Lydian of Janet. Hun telefoonnummers staan op de bijgevoegde oud
papier lijst. Ook het komende jaar gaan we door met het ophalen van oud papier. Mocht u voorkeur hebben
voor een maand of graag met iemand samen willen lopen, dan kunt u dit alvast kenbaar maken bij Lydian of
Janet. We kunnen niet zonder de hulp en inzet van ouders. We rekenen op uw bijdrage, voor de kinderen, maar
ook voor het dorp. Alvast onze hartelijke dank.
De schoolfotograaf
Donderdag 17 september komt de schoolfotograaf. ’s Morgens starten we met broertjes en/of zusjes foto’s, ook
de broertjes en zusjes die thuis of op een andere school zitten. Deze gelegenheid is er meteen om 8.30 uur.
Hiervoor dient u zich wel aan te melden. Dit aanmelden kan bij de leerkracht van uw kind. Wij inventariseren op
school hoeveel gezinnen hiervan gebruik willen maken. I.v.m. de Covid-19 worden deze foto’s buiten genomen.
Daarna komen de leerlingen van groep 1/2, kinderen apart op de foto en de groepsfoto, daarna groep 3,
kinderen apart en de groepsfoto, daarna groep 4/5, kinderen apart en de groepsfoto en zo ook met groep 6/7
en groep 8.
Informatie vanuit de school, de klas en van de MR en de OR
Normaal gesproken houden we jaarlijks een informatieve ouderavond, maar dat zit er nu niet in, op de manier
zoals we gewend zijn. Wel willen we u graag van de nodige informatie voorzien. Dit doen we middels een brief
uit de klas, deze heeft u reeds ontvangen of deze krijgt u nog. Vanuit de schoolleider ontvangt u binnenkort
beknopt informatie over de doelen van dit schooljaar en vanuit de OR en MR ontvangt u het jaar- en het
financiële verslag. Deze informatie komt ook op de website te staan.
Startgesprekken
Middels startgesprekken heb ik nader kennis gemaakt met de teamleden. We hebben fijne gesprekken gevoerd.
Verschillende aspecten binnen het onderwijs, de school, de ontwikkeling op verschillende gebieden, de
samenwerking en communicatie zijn aan de orde gekomen.
Nationale sportweek
Week 39 is gekozen tot de Nationale sportweek. In deze week besteden de combicoaches meer aandacht en tijd
aan sport. Sporten is van belang! We leven in een tijd waarin volwassenen en kinderen minder bewegen, meer
tijd doorbrengen met computer of t.v. Daardoor is het van belang dat mensen plezier hebben in bewegen en
samen spelen. Sporten zorgt voor een gezond lijf, conditie, sociale contacten, plezier en ontspanning. Op
woensdagmiddag wordt er een sportieve middag voor de leerlingen georganiseerd. In de bijlage vindt u hiervoor
de flyer.
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Netwerken Cultuur en Rekenen
Donderdag 17 september vindt het cultuur netwerk plaats. Binnen dit netwerk worden de voorstellingen
georganiseerd voor de scholen en wordt er gewerkt aan een geschiedenis canon voor basisschoolkinderen. Deze
canon biedt de mogelijkheid om zaken uit de geschiedenis van onze omgeving op te zoeken. De website is een
veilige omgeving voor leerlingen uit iedere groep. Er staan op het internet diverse canons met allerlei zaken uit
de geschiedenis van gebieden uit heel Nederland.
dBos en lezen
Lezen is een nuttige activiteit. Lezen zorgt voor informatieverwerking, oefenen op technisch leesgebied, plezier,
fantasie ontwikkelen, kennis vergaren, woordenschat vergroten en nog zo veel meer. Het doel met de bieb op
school is om kinderen weer meer leesplezier te geven, zodat al deze zaken die hierboven beschreven staan
vanzelf bijkomen. De Boekenkring is een van de activiteiten die binnen dBos op school gebeuren om leerlingen
weer aan het lezen te krijgen. Carin Bijl van de bibliotheek maakt leerlingen warm voor de mooiste
kinderboeken. Zij kan dit als geen ander op een voor kinderen zeer leuke manier. De lees coördinatoren hebben
de cursus Open Boek gevolgd en ronden deze cursus in september af. De leerlingen van groep 5 en 6 doen mee
aan Leesvreters (voorheen Leesvirus), een spannende leescompetitie tussen de leerlingen van de groepen 5 en 6
van alle scholen binnen Borger Odoorn. Woensdag 30 september start de Kinderboekenweek. In deze week
wordt er ook extra aandacht besteed aan lezen. We koppelen dit aan het Kinderboekenweekthema: En toen…

Leesvreters en boekenkring
Er wordt weer flink gelezen op school !
Educatiemedewerker Carin Bijl was in groep 5/6 voor de start van het project leesvreters.
Tien weken lang gaan de leerlingen lezen, opdrachten maken en zoeken op internet en ook mogen zij op de
website van leesvreters hun mening geven over de boeken.
Kijk op www.leesvreters.nl om te zien welke boeken de kinderen lezen.
Bij groep 7/8 geen leesvreters maar boekenkring. Op school staan al veel nieuwe boeken van de Bibliotheek,
maar in de Boekenkring komen er tijdelijk nog wat extra boeken bij.
Kinderen maken zo kennis met allerlei soorten boeken. Deze boeken leent Carin gewoon uit de bibliotheek en
die moeten dan ook gewoon weer naar de bibliotheek terug en zijn daar dan weer te leen.
Daarnaast vroeg Carin of de kinderen van groep 7/8 wilden helpen met het kiezen van de nieuwe
leesvretersboeken voor volgend jaar want zij zijn de ervaringsdeskundigen. Hun mening telt !
Nieuwsgierig welke boeken er allemaal op school zijn? Kijk dan op de website van school en kies voor de button

Hier kunt u ook gelijk doorklikken naar de site van de bibliotheek en het is een prima startpunt voor websites en
filmpje geschikt voor kinderen. Met vriendelijke groet van Carin van de Bieb.
In de bijlage nog meer informatie uit de bibliotheek.
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Kinderpostzegelactie
Onze leerlingen doen mee aan de kinderpostzegelactie!
Tijdens de Kinderpostzegelactie 2020, van 23 t/m 30 september, zetten basisscholieren zich in om kinderen te
helpen aan een veilig thuis.
Wist je dat ruim 90.000 kinderen in ons land géén veilige thuisbasis hebben? Dat zijn gemiddeld twee kinderen
per klas die thuis te maken hebben met geweld, armoede of verslaving. Onvoorstelbaar toch?
Sinds 1924 zet Stichting Kinderpostzegels zich in voor kwetsbare kinderen. In die tijd was de Spaanse griep net
voorbij en veel kinderen waren wees geworden. Wij zorgden voor een dak boven hun hoofd. Hulp aan kinderen
die opgroeiden in armoede en ondersteuning bij de oprichting van de Kindertelefoon zijn projecten waar we
trots op terugkijken. Inmiddels zetten we ons al vele jaren in voor kinderen in een benarde thuissituatie. Dit
doen we met projecten als Huisje Boompje Beestje, de Warm Welkom Tas en Kamer voor een kind.
Kwetsbare kinderen hebben het in de huidige tijd, waarin ze door het coronavirus noodgedwongen veel meer
thuis zijn, vaak nog moeilijker. Daarom vragen we juist nu extra aandacht voor deze groep. Koopt u ook?

Met vriendelijke groet, ook namens het team,
Henriët Kamies
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