8 Oktober 2020
Testbeleid RIVM leerkrachten
Van leerkrachten wordt verwacht dat zij zich laten testen, wanneer ze klachten hebben. We vragen hiervoor
spoedtesten aan. We zitten in het herfstseizoen, wat inhoudt dat kinderen sneller verkouden zijn, leerkrachten
hebben hierdoor ook sneller verkoudheidsklachten en zullen bij klachten getest worden.
Enquête continurooster
Veel ouders hebben het enquêteformulier over continurooster, voor- en naschoolse opvang ingeleverd.
Aangezien we niet van ieder gezin een formulier terug hebben gekregen, gaan we de gezinnen die niet hebben
ingeleverd, telefonisch benaderen. We willen van alle gezinnen graag horen waar hun voorkeur naar uit gaat.
Ouderraad
De verkoop van de bolchrysanten is goed verlopen. Voor school hadden we een heuse ‘drive through…’.
In deze bijzondere periode was dit een hele mooie passende oplossing.
Afgelopen week heeft de ouderraad niet vergaderd i.v.m. corona. Sinterklaas vieren we dit jaar op vrijdag 4
december zonder intocht. We houden de regels in acht. Mochten er andere maatregelen komen vanuit het
RIVM en we kunnen het niet vieren zoals nu wordt verwacht, dan wordt u hiervan op de hoogte gebracht.
Alle kinderen mogen meedoen
In Nederland leeft 1 op de 12 kinderen in armoede. Deze kinderen kunnen om financiële redenen niet meedoen
aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Ouders
kunnen op verschillende manieren voor hun kind een ondersteuningsaanvraag doen. Dit kan via de website
“Meedoen in Borger-Odoorn. Via Sociale teams Borger-Odoorn 0800 2009 kunt u er achter komen of u hiervoor
in aanmerking komt. Andere mogelijkheden zijn: -Wil je kind sporten of meedoen aan culturele activiteiten? Ga
naar https://jeugdfondssportencultuur.nl/voor-wie/voor-ouders/ of neem contact op met de intermediair van
de scholen: g. toussain@opoborger-odoorn.nl. -Wil je kind zijn of haar verjaardag vieren? Ga naar:
https://www.stichtingjarigejob.nl/contact/
Klassenbezoeken
We hebben een aantal vergaderingen gehad als team. Er is gesproken over het instructiemodel, denk
strategieën aanleren, differentiëren, eigenaarschap op leren van leerlingen, afspraken in de klas en aanbod. We
werken met de nieuwe methode De Wereld in Getallen 5 voor rekenen en Taal Actief voor taal en spelling. Deze
methoden zijn digitaal en leerlingen vanaf groep 5 verwerken de opdrachten op het Chromebook. We willen
werken aan eigenaarschap op leerdoelen en -lijnen en bewustwording van leerlingen hierop. Het begrijpen van
de aanpak van een strategie en vragen wanneer deze niet duidelijk is. Klassenbezoeken worden afgelegd om de
afstemming binnen de groepen en de uitvoering van de afspraken samen te bespreken, zodat we hierin groeien
als team.
Opbrengstgesprekken
Na de vakantie is het opbrengstgesprek van de Aanloop en de Westhoek met het MT (management team van
OPO). Henriët bespreekt de resultaten in samenhang met de leerlingpopulatie en de schoolontwikkelingen.
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Motorische Remedial Teaching
Na de herfstvakantie start de MRT voor de leerlingen die hiervoor zijn uitgenodigd.
Zien
In oktober vullen leerkrachten Zien in. Zien is een sociaal emotioneel volgsysteem in Parnassys. Met dit
volgsysteem krijgen we een beeld van de ontwikkeling op sociaal emotioneel gebied per leerling. Mocht een
leerling extra ondersteuning nodig zijn, wordt dit gegeven. Door dit systeem wordt dat onder andere zichtbaar.
Scholing
Juf Henriet is donderdag 29 en vrijdag 30 oktober afwezig in verband met scholing.
Luizencontrole
In de week na de herfstvakantie vindt er luizencontrole plaats.
Tussenevaluaties
In de tweede week na de herfstvakantie beginnen de tussenevaluaties. Leerkrachten kijken of de hiaten die
leerlingen hadden na de Cito eindtoetsen van afgelopen jaar nu behaald zijn. Tevens wordt er gekeken of doelen
opnieuw aangeboden dienen te worden. Als dat zo is, dan worden deze in de komende 10 weken extra
ingepland.
Office 365
In oktober krijgt het team scholing in het gebruik van office 365. Het digitale systeem dat we binnen OPO
gebruiken wordt omgezet naar Office 365. Alle teams ontvangen hiervoor een digitale cursus op iedere school.
Oud papier halen
Zaterdag 24 oktober wordt het oud papier door onze school opgehaald. Vier vaders zijn deze dag ingedeeld en
lopen voor de leerlingen van de school. Zaterdag 19 december is de laatste keer van dit schooljaar dat het oude
papier door onze school wordt opgehaald. Vaders alvast bedankt!
Heeft u voor het komende jaar een voorkeur voor het moment van lopen en/of een wens m.b.t. medelopers op
dezelfde dag, dan kunt u dat alvast aangeven bij Ilona Schoonbeek 06-14614898, Lydian Prins 06-29026337 of
Henriet Kamies. Voor 19 december zoeken we nog een vader erbij. Als u in december loopt, plannen we u het
komende jaar indien gewenst, ook aan het einde.
Fietsenkeuring
Morgenvroeg worden de fietsen van de leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8 gekeurd.
Herfstvakantie: Volgende week is de herfstvakantie en zijn de leerlingen vrij.

Met vriendelijke groet, ook namens het team,
Henriët Kamies
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