12 November 2020
Maatregelen m.b.t. Covid-19
Rondom het Covid-19 virus hebben we recent OPO breed aangescherpte maatregelen genomen. We vermijden
zoveel mogelijk externen binnen de school. De mensen die in school komen, hebben invloed op het primaire
onderwijs proces en/of de ontwikkeling van individuele leerlingen. Deze mensen worden geacht een mondkapje
te dragen en een scherm te gebruiken wanneer zij met kinderen werken. Bij het naar binnen gaan vult iedereen
een gezondheidscheckformulier in. Geplande museumbezoeken zijn geannuleerd.
Informatie van: Pakhuis 51 Borger- Odoorn gaat digitaal1!
De vrijwilligers van Pakhuis 51 zaten enigszins met de handen in het haar… gooit Corona roet in het eten om
iedereen een onbezorgde Sinterklaasavond te laten beleven? Dat willen wij voorkomen!
Ook dit jaar willen wij voor de gezinnen met een minimum inkomen een onbezorgde avond mogelijk maken.
Helaas kan dat dit jaar niet zoals voorgaande jaren plaatsvinden. Het idee van Pakhuis 51 was het inzamelen van
goed tweedehands speelgoed en spellen, en het verdelen daarvan aan gezinnen. De kracht van Pakhuis 51 zit
hem erin dat alles, inzamelen en uitdelen, in één week kan plaatsvinden. Dit zou er voor zorgen dat er veel
mensen tegelijk bij elkaar komen. Dat vinden wij niet verantwoord in deze Coronatijd.
Maar we weten dat dit jaar de wens om een onbezorgde Sinterklaasavond te hebben misschien nog wel groter
is dan voorgaande jaren. Daarom hebben we besloten om geld in te gaan zamelen! Komend weekend gaan de
vrijwilligers op pad om collectebussen te verspreiden onder de winkeliers binnen de gemeente Borger-Odoorn.
Zo kan iedereen een bijdrage in de bus doen. Wil je dit liever Coronaproof doen, dan kan dat ook via de
www.Pakhuis51.nl
Op dit moment kunnen we nog niet te veel vertellen over hoe we de gezinnen met een minimum inkomen gaan
verrassen… maar dat het leuk en bijzonder gaat worden sowieso!
Dus wil jij doneren? Ga dan naar www.pakhuis51.nl Dan maken we samen heel veel gezinnen uit Borger –
Odoorn blij!
Ben jij een gezin met minimum inkomen en wil je een onbezorgde Sinterklaasavond? Meld je dan aan via
www.pakhuis51.nl
Pakhuis51 | www.pakhuis51.nl | info@pakhuis51.nl | facebook: Pakhuis51
Peuterochtenden
In de bijlage treft u een flyer aan voor de komende peuterochtenden op woensdag 18 november en woensdag 9
december. Juf Bea verwelkomt peuters om deze ochtenden van 9.15 – 11.15 uur samen een gezellige
peuterochtend te hebben. Heeft u een peuter of kent u een peuter die het leuk zou vinden om deze ochtend er
gezellig bij te zijn, dan kunt u dat aangeven bij Juf Bea of bij Henriët Kamies. We zien ernaar uit om de peuters te
verwelkomen op deze ochtenden.
Spelling
Binnen het team hebben we de spellingafspraken en het spellingonderwijs met elkaar besproken. Hierover
hebben we afspraken gemaakt. Binnenkort volgen klassenbezoeken bij de spellinglessen in de groepen. Samen
kijken we hoe de lessen zijn verlopen en wat we graag zo willen houden en waar we kunnen verbeteren.
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WMK PO
Met het WMK PO zetten we vragenlijsten en Quick scans uit, zodat ieder individuele leerkracht anoniem kan
aangeven hoe hij of zij aankijkt tegen onderwerpen die aan ons onderwijs gerelateerd zijn. Momenteel hebben
we de vragenlijst “Didactisch handelen” afgerond en besproken. De vragenlijsten “Zicht op ontwikkeling” en
“Toetsing en afsluiting” volgen. Dit zijn vragenlijsten die we later bespreken om eventuele verbeteringen door te
voeren. In het nieuwe kalender jaar volgen vragenlijsten die stichting breed worden uitgezet.
Sinterklaas
Vrijdag 4 december vieren we Sinterklaas op school. De voorbereidingen zijn al in volle gang. De ouderraad en
het team zijn al druk met de organisatie bezig. In verband met de coronaperiode zijn we genoodzaakt om het
programma anders uit te voeren dan we gewend zijn. Sint komt later aan, hij wordt niet binnengehaald door
ouders en leerlingen. Sinterklaas krijgt een plekje in het speellokaal waar kinderen van groep 1 t/m 4 samen een
bezoek brengen aan Sint. We zorgen ervoor dat er afstand wordt gehouden tot elkaar.
Als vanouds mogen de kinderen een bezoek brengen aan de “Schatkamer” waar ze hun cadeautje mogen
uitzoeken. De Rommelpiet zal, zodra de Sint in het land is, één van de dagen een bezoek brengen aan onze
school. De leerlingen van de bovenbouw gaan lootjes trekken. Ze kopen een cadeau voor de leerling die ze
hebben getrokken, maken een surprise en schrijven een gedicht voor de betreffende leerling.
123-overleg
Maandag 16 november hebben we het 123-overleg waarbij de Adviseur Passend Onderwijs (APO), de IB ‘er, de
jeugdverpleegkundige, de contactpersoon van het sociaal team en de schoolleider overleg voeren. We kijken
wie wat kan betekenen om het onderwijs aan onze leerlingen nog beter en passend te krijgen, indien nodig.
Gezonde School
Onze school is een Gezonde School. We hebben het vignet voor bewegen en voeding. We stimuleren het eten
van fruit en proberen binnen ons onderwijs zo veel mogelijk aandacht te besteden aan gezonde leef- en
eetgewoonten. Dinsdag 17 november heeft de Gezonde school coördinator een online cursus. Deze cursus is
van belang i.v.m. subsidiegelden die we kunnen ontvangen ter bevordering van ons onderwijs op het gebied van
gezonde leefstijl en voeding.
Schrijversbezoek
Dinsdag 17 november staat een schrijversbezoek gepland voor de bovenbouw. Aangezien de groep niet fysiek
naar de bibliotheek mag, vindt het bezoek digitaal plaats. Via het digibord bezoekt de schrijver de klas! De
groepen hebben boeken gelezen van de schrijver en leren de schrijver kennen aan de hand van zijn eigen
verhaal. Het doel van het schrijversbezoek is de leesmotivatie van leerlingen te verhogen. Tevens vertelt de
schrijver over het vak schrijven, waarom en hoe het schrijven tot stand komt…
MR
Volgende week is de MR vergadering. Onderwerpen tijdens deze vergadering zijn onder andere: het
continurooster, BSO, Voorschool, sociaal emotionele ontwikkeling en corona.
Lezen
Lezen is van groot belang voor de ontwikkeling van leerlingen. We besteden veel tijd en aandacht aan lezen.
Technisch lezen, begrijpend lezen, leesplezier, leesactiviteiten en nog meer. De lees coördinator inventariseert
de leesdoelen en lees activiteiten. De leesresultaten zijn ook van belang. Hoe ziet de doorgaande lijn eruit? Wat
houden we zo en wat willen we anders. Binnenkort komt dit terug op de teamvergadering.

Read and Write
De IB’er en de ICT’er hebben uitleg gehad over het nieuwe programma Read and Write. Een online tool, waar
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kinderen met taal- en leesproblemen gebruik van kunnen maken. Iedere leerling heeft deze ‘Tool’ op het
chromebook staan.
Basicly
Basicly, de methode waar we onze leerlingen digitaal vaardig en mediawijs mee maken, hebben we voor een
groot deel ontdekt en geprobeerd. De volgende stap die we willen maken is de digitale lessen koppelen aan de
basisvakken binnen ons onderwijs. Het online werken en het zoeken op internet komen van pas bij bijvoorbeeld
Blink. Mediawijsheid heeft te maken met de sociaal emotionele ontwikkeling, het gebruiken van programma’s
en computer denken komen aan de orde bij een techniek. De verschillende doelen binnen het onderwijs hebben
raakvlakken en deze willen we zoveel mogelijk koppelen.
OPO schoolleider dag
Dinsdag 24 november overleggen schoolleiders en het managementteam over ontwikkelingen binnen de
scholen op het gebied van voorscholen en BSO. De uitslagen van de enquête worden hierin ook meegenomen.
Voortgezet onderwijs
Rond deze periode organiseren de scholen voor voortgezet onderwijs diverse bijeenkomsten. In de volgende
link ziet u een overzicht van het activiteitenaanbod van de scholen in de omgeving. Voor een overzicht van alle
VO-scholen in de omgeving: http://skoolchoizz.nl/download/activiteiten20202021.pdf
De volgende nieuwsbrief verschijnt een dag eerder, op woensdag 25 november a.s.
Met vriendelijke groet, ook namens het team,
Henriët Kamies
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