16 september 2021
Maatregelen en beslisboom Covid-19
De ontwikkelingen rondom corona maken dat we steeds een stukje van het ‘normale’ leven en het onderwijs
terug krijgen. Groepen mogen weer naar voorstellingen, de muziekmeester mag weer in de school. Maar
ondanks deze ontwikkelingen horen we toch nog dat kinderen besmet raken, er groepen in quarantaine worden
geplaatst of een meester, juf of ouder is besmet. Kortom we blijven waakzaam en voorzichtig. We gebruiken
naast de maatregelen: handen wassen, afstand bewaren en thuis blijven wanneer er besmettingen zijn, ons
gezonde verstand. Vertrouwen we het niet, dan passen we aan. We doen ons best om de veiligheid voor onze
leerlingen, leerkrachten en ouders zo optimaal mogelijk te houden.
Juf Reina
Vanaf vandaag is juf Reina weer op school. Ze heeft veel zin om weer met de leerlingen te werken. Wij zijn blij
dat het goed met haar gaat en blij dat ze weer les komt geven aan de leerlingen van groep 3 en 4. Graag
bedanken we juf Marloes voor de invalperiode gedurende de afwezigheid van juf Reina.
Groepsgeluk
We werken op school, samen met Dorothe Busscher aan Groepsgeluk.
De komende periode worden er kringgesprekken gevoerd in de groepen 5/6 en 7/8.
Tevens hebben we een teambijeenkomst waarbij Dorothe ons meeneemt in het
programma van Groepsgeluk en de ontwikkelingen binnen onze school.
Ons doel is dat iedere leerling zich prettig voelt, durft aan te geven wat hij of
zij fijn vindt en niet fijn vindt. We willen leerlingen elkaar laten begrijpen en
respecteren. Met als doel dat iedereen zich prettig voelt in de groep en daarbuiten.
Persoonlijke groei voor iedere leerling.
Lezen is top!
Lezen en voorlezen is van groot belang voor de algehele ontwikkeling van kinderen. Dit schooljaar hebben we
lezen als speerpunt. Ons doel is om alle leerlingen leesplezier te laten beleven. Dat ze zelf een boek pakken en
gaan lezen. Op het lesrooster heeft lezen een vaste plaats. We hebben de bibliotheek op school, met een
bibliotheekouder en een uitgebreid assortiment aan boeken. Leerlingen hebben ruim keuze en er is voor ieder
wat wils. Wanneer leerlingen moeite hebben met het kiezen van een boek, worden ze geholpen door de
leerkracht of de bibliotheekouder. Er worden verschillende leesactiviteiten in de groepen gedaan. Waaronder
Leesvreters in groep 5 en 6. Deze activiteit start binnenkort.
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Kansen voor Kinderen
Vanuit het project kansen voor kinderen komt mevrouw Corrie Hensema iedere maandag twee uur bij ons op
school. Ze komt in de klassen en denkt mee als het over kinderen gaat en hun ontwikkeling. Ze hoort bij het
team en ondersteunt het team als het aankomt op kennis over sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen.
Daarnaast is zij er ook vóór kinderen. Corrie biedt een luisterend oor en kan kinderen handvatten bieden als het
aankomt op het functioneren in hun omgeving of de maatschappij, zodat het kind zich beter en sterker gaat
voelen. Mocht het zo zijn dat een kind deze zorgbehoefte heeft, dan brengen we ouders daarvan op de hoogte.
We kijken wat mogelijk is, wat kan en wat ouders goed vinden.
Schoolfotograaf
Maandag 27 september komt de schoolfotograaf. De leerlingen komen allemaal
individueel op de foto, er wordt een groepsfoto gemaakt en er worden foto’s
gemaakt van broertjes en zusjes. Heeft u thuis broertjes en/of zusjes die u ook
graag op de foto wilt hebben, samen met de broertjes/zusjes op school?
Dan kan dat. We vragen u om dit vroegtijdig aan te geven. Dit kan door
een berichtje te appen of te mailen naar h.kamies@opoborger-odoorn.nl
of 06 33873070. We starten ’s morgens om 8.30 uur met de broertjes en zusjes foto’s.
Kunst en cultuur
Woensdag 22 september is er een netwerk inspiratiemiddag voor leerkrachten. Kunst en cultuur is een
onderdeel binnen ons onderwijs waarmee we leerlingen graag kennis laten maken met en plezier laten beleven
aan theater, muziek, dans en kunst. Mede door Kunst en Cultuur Drenthe en het Podiumplan en de
erfgoedprojecten krijgen we steeds meer aanbod voor onze leerlingen.
GMR = gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
Donderdag 30 september is de GMR in Borger. Bij deze bijeenkomsten komen afgevaardigden van alle MR’en of
ouders van de scholen. Bij de GMR komen de beleidszaken van onze organisatie aan de orde. Meerjarenplannen
en ontwikkelingen binnen OPO Borger Odoorn staan centraal. De GMR leden koppelen deze zaken terug naar de
MR’en op de scholen. En andersom nemen deze leden vragen vanuit de scholen mee naar de GMR.
Gezonde School
We hebben het vignet Gezonde School voor Bewegen en Voeding. We vinden het van belang onze leerlingen te
leren over, te stimuleren in en plezier te laten beleven aan bewegen en gezond eten. Samen met het team en de
combi coaches realiseren we een leerzaam en leuk aanbod op dit vlak. Dit, omdat we weten wanneer kinderen
bewegen en goed eten, dit beter is voor hun lichaam en ze zich hierdoor prettiger zullen voelen.

WMK PO
Binnen de school hebben we verschillende coördinatoren. Ook voor rekenen en taal. Ons doel is om het
onderwijs altijd zo optimaal mogelijk te laten zijn. Dit houdt in dat we voortdurend bezig zijn met het evalueren
en analyseren om vervolgens verbeteractiviteiten uit te voeren. Dit gebeurt op kind-, groeps- en schoolniveau.
De reken- en taalcoördinator en de schoolleider hebben vragenlijsten ingevuld ten aanzien van het aanbod
rekenen en taal. N.a.v. de uitkomst formuleren we verbeterpunten. Daarna gaan we er mee aan de slag. Voor al
onze scholen zijn deze kwaliteitsvragen uitgezet.
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HVO/ GVO en Burgerschapsvorming
Iedere donderdag worden de vakken humanisme en godsdienst gegeven. Beide lessen vormen uitgangspunt en
onderdeel van burgerschapsvorming. Maatschappelijke thema’s, alle geloven, feesten als Kerst en Pasen,
omgangsvormen, persoonlijke en actuele zaken komen aan de orde. De externe leerkrachten: juf Bernadette en
juf Gretha zorgen samen met de school voor een doorgaande lijn en passende onderwerpen.
Parro: Nieuwe communicatiewijze
Binnenkort gaan we Parro gebruiken. Parro is een app op de mobiele telefoon en een
communicatiewijze die aansluit bij ons administratiesysteem Parnassys.
Als het bevalt, gaat dit de groepsapp vervangen. De Parro app biedt een veilige
communicatieomgeving tussen ouders en leerkracht en tussen leerkrachten onderling.
In oktober en november willen we graag proefdraaien.
Binnenkort ontvangt u hierover meer informatie.
Parnassys en financiën OPO
Alle schoolleiders en IB’ers hebben een bijeenkomst gehad over de ontwikkelingen binnen ons
administratiesysteem Parnassys. De systemen worden continu doorontwikkeld, zodat gebruikers steeds meer
gebruik kunnen maken van alle gegevens in het systeem. Hierdoor worden de werkzaamheden die we normaal
gesproken doen, vergemakkelijkt. Overzichten zijn duidelijker en gebruiksvriendelijker. Heel mooi dat we op
deze manier worden meegenomen in alle mogelijkheden en ontwikkelingen. De schoolleiders binnen OPO zijn
meegenomen in het financiële gebeuren binnen de organisatie. De NPO (Nationaal Programma Onderwijs)
gelden die door de overheid zijn toebedeeld aan het onderwijs zijn daar een onderdeel van. Schoolleiders zijn
door Andre Brouwer, de financiële man binnen OPO Borger Odoorn, op de hoogte gebracht van de stand van
zaken en hoe om te gaan met het besteden en het verantwoorden van alle financiële middelen en bestedingen
binnen en buiten het NPO.
Oud papier
Deze maand wordt het papier opgehaald op zaterdagmorgen 25 september.
Muziekschool
In de bijlage vindt u een uitnodiging van de Muziekschool voor de open dag.
Toestemmingformulier gebruik beeldmateriaal
In de bijlage vindt u een toestemmingformulier gebruik beeldmateriaal. Graag ontvang ik van iedereen dit
formulier eenmalig ingevuld terug. De gegevens worden in het administratiesysteem gezet. Alle leerkrachten
kunnen dan inzien welke leerlingen waar mogen worden getoond.
Voorschool overleg
Juf Bea en juf Ellen hebben samen met Henriët een aantal keer per jaar een VVE overleg. Een overleg over de
peuters en de kleuters: de doorgaande lijnen, het optimaliseren van de ontwikkeling van iedere leerling, de
activiteiten die we samen doen en hoe we de samenwerking kunnen versterken en optimaliseren. Het doel is
om voor ieder kind een optimale leerlijn te realiseren van 2 tot 12 jaar. We voelen ons daar samen
verantwoordelijk voor en daar zetten we ons samen voor in!

Gratis boeken voor de schoolbieb!
Kinderboekenweek 2021 belooft een feestje te worden! Bruna organiseert dan weer de succesvolle actie
‘Sparen voor je schoolbieb!’. Een fantastische manier om je schoolbibliotheek gratis uit te breiden met een verse
aanwas nieuwe kinderboeken.
OBS De Westhoek – Schoolstraat 27 – 9571 CB Tweede Exloërmond - 0599-671925

Zo werkt het


Koop tijdens de Kinderboekenweek een kinderboek bij de Bruna-winkel en lever het bonnetje in op
school.



De school verzamelt al deze kassabonnen.



De verzamelde bonnen kunnen t/m 14 november 2021 worden ingeleverd bij een Bruna-winkel.



De Bruna-winkelmedewerker telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op en overhandigt een
waardebon.



De school mag t/m 15 december 2021 voor 20% van het totaalbedrag kinderboeken uitzoeken in de
Bruna-winkel waar ook de bonnen zijn ingeleverd.

Hoe meer bonnen, hoe meer boeken. Iedereen kan meesparen!
Doe ook mee, samen maken we van lezen een feestje.
Nationale sportweek
De komende week is het de nationale sportweek. De combi coaches besteden hier ruimschoots aandacht aan.
Ook buiten schooltijd om is er een activiteit georganiseerd: een judofeest in Sportzaal Exloo op
woensdagmiddag 15 oktober van 15.00-16.00 u meer informatie en opgave volgt
via www.actiefborgerodoorn.nl. Dit is voor alle leerlingen!

Voorschool informatie Peuter Kidz
We hebben twee jarigen gehad in de groep. Storm is vier jaar geworden en Djesmay drie jaar. Storm gaat nu
naar de kleutergroep. Djesmay blijft op de voorschoolgroep. We werken met Dorr peuters en momenteel
hebben we het thema beroepen. Er wordt geknutseld en getekend. We hebben het over de brandweer, de
politie, de ambulance en nog veel meer.

Met vriendelijke groet, ook namens het team,
Henriët Kamies
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