19 augustus 2021
Schooljaar 2021-2022
Aanstaande maandag start het nieuwe schooljaar. We zijn blij dat we alle leerlingen weer fysiek mogen
ontvangen. We hopen dat iedereen een goede vakantie heeft gehad.
OPO Borger-Odoorn bestaat dit schooljaar 10 jaar. We vieren dit onder andere aanstaande maandag door de
leerlingen op een leuke manier op het plein te ontvangen. Dit gebeurt op alle OPO-scholen.
Schoolgids en activiteiten kalender
In de bijlage vindt u de activiteitenkalender en de schoolgids van dit schooljaar. Hierin vindt u alle informatie die
we u nu kunnen geven. U ontvangt dit schooljaar twee wekelijks de nieuwsbrief met actuele informatie.

Voorschool
De Voorschool van Kei Kidzz is op maandag en woensdag.
Juf Ellen Warmholts-Naber is de juf van de Voorschool.
dBos boeken
Voor de zomervakantie hebben de leerlingen van groep 3 en 4 een leesboek en een leestas mee naar huis
gekregen. Deze leerlingen zitten nu in groep 4 en 5. Willen de ouders van deze leerlingen de boeken en tassen
weer mee teruggeven naar school? Alvast bedankt!
Gymuren
Op maandagmiddag hebben de groepen 3/4 en 7/8 gymnastiek. Op dinsdagmiddag heeft groep 5/6 gymnastiek
en op woensdag hebben alle groepen gymnastiek. Voor de gymlessen hebben de leerlingen gymkleding en
gymschoenen nodig. De kleuters gymmen in het speellokaal. Graag gymschoenen op school.
Leerkrachten in groepen, een nieuwe leerkracht
Juf Bea zit in groep 1 en 2. Juf Marianne is op woensdag in groep 1 en 2.
Juf Reina in groep 3 en 4. Juf Marianne op maandagmiddag in groep 3 en 4.
Meester Edwin op maandag, dinsdag en woensdag in groep 5 en 6,
juf Marianne op donderdag en vrijdag in groep 5 en 6.
Juf Paulien in groep 7 en 8 op maandag, dinsdag en
woensdag en op donderdag en vrijdag meester Edwin in groep 7 en 8.
BSO enquete en voorbereiding startgesprek in week 35
In de bijlagen vindt u nogmaals een enquete met betrekking tot buitenschoolse opvang. We komen steeds een
stapje verder in de richting van het realiseren van een buitenschoolse opvanglocatie voor onze school. Graag
inventariseren we nogmaals de behoeften van ouders m.b.t. opvang na school.
Tevens in de bijlage een formulier ter voorbereiding op het startgesprek in week 35. Graag dit formulier invullen
en meenemen naar het gesprek.
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Schooltijden
We starten iedere ochtend om 8.30 uur. De leerlingen zijn vanaf 8.15 uur welkom op het schoolplein. Vanaf dat
moment is er pleinwacht. De leerlingen eten op school. Om 14.00 uur zijn alle leerlingen iedere dag vrij.
Op vrijdag zijn de groepen 1 en 2 om 12.00 uur vrij.
Fruit en Lunch
Alle leerlingen eten en drinken twee keer op een dag op school. Om 10.15 uur hebben we fruitpauze en eten en
drinken de leerlingen wat. Wij vragen u om uw kind fruit of een broodje mee te geven en iets te drinken. We
stimuleren gezonde voeding, omdat dit van belang is voor de groei en ontwikkeling van een kind.
Om 12.00 uur lunchen de leerlingen op school. Graag brood en drinken mee voor deze middagpauze. Ook
hiervoor geldt dat we gezonde voeding stimuleren.

HVO en GVO
Op donderdagmorgen hebben de leerlingen van groep 7 en 8 HVO of GVO. Voor beide vakken komt een externe
docent. De leerlingen hebben in het kader van burgerschap en maatschappelijke vorming één van beide vakken.
Kansen voor Kinderen
Onze school doet mee aan het project Kansen voor Kinderen. Dit houdt in, dat we twee uur per week een
kansencoach aan ons team toegevoegd krijgen. Corrie Hensema is de kansencoach en zal in de klassen zijn. Daar
waar zij iets extra’s kan betekenen voor leerlingen (en eventueel ouders), zal zij kinderen helpen. Corrie is iedere
maandagmorgen op school.
Logopedist
Onzer logopedist is iedere dinsdag op school. Leerlingen kunnen onder schooltijd logopedie krijgen van onze
logopedist.
Vrijdagmiddag crea-middag
Voor de groepen 3 t/m 8 willen we een cratieve middag organiseren op de vrijdagmiddag. Een middag waarbij
kleine groepjes leerlingen verschillende cratieve workshops hebben. We hebben op vrijdag drie leerkrachten,
we zoeken daarbij nog vier ouders die het leuk vinden om een groepje leerlingen te begeleiden bij een cratieve
activiteit. Heeft u hier tijd voor en interesse in? Dan kunt u contact opnemen met Meester Edwin of juf Henriët.
Oud papier
Zaterdag 28 augustus wordt het oud papier ’s ochtends opgehaald door onze school. Ouders die zijn ingedeeld
voor deze ochtend ontvangen hierover een bericht van de ouderraad.

Voorschool informatie Peuter Kidz
Woensdag 25 augustus start de Voorschool. Juf Ellen Warmholts zorgt voor een mooi ingerichte ruimte in onze
school. De peuters kunnen via de zijingang van de Voorschoolruimte naar binnen. Iedere maandag en woensdag
van 8.15 uur tot 12.15 uur is er Voorschool.
We wensen juf Ellen en onze peuters een fijne tijd bij ons op school in de nieuwe ruimte.
Met vriendelijke groet, ook namens het team,
Henriët Kamies
OBS De Westhoek – Schoolstraat 27 – 9571 CB Tweede Exloërmond - 0599-671925

