18 november 2021
Boekenkring
Annet Grol van Biblionet Drenthe verzorgt de workshop boekenkring voor leerkrachten.
Tijdens de boekenkring prijzen we boeken aan. Leerlingen krijgen met de boekenkring
een indruk over een boek. Het doel van de boekenkring is het enthousiasmeren en het
gaan lezen van een boek.
Leesvreters afsluiting
Binnenkort sluiten de leerkrachten van groep 5 en 6 het project Leesvreters af. De leerlingen hebben
verschillende boeken gelezen, vragen beantwoord en opdrachten gemaakt over de boeken. De groep die de
meeste vragen goed heeft en de meeste punten heeft behaald, wint de Leesvreters prijs van de Bibliotheek.
Bezoek Jacqueline Drok, algemeen directeur OPO Borger Odoorn
Aanstaande maandag brengt onze algemeen directeur een bezoek aan onze school. Alle scholen worden
bezocht, zodat alle teams en Jacqueline met elkaar in gesprek gaan en elkaar beter leren kennen.
Groepsgeluk
De groepsgeluklessen gaan door, maar ook de teambijeenkomsten. Samen leren we over de manier van omgaan
met elkaar. De communicatie, het respect hebben voor elkaar en proberen ervoor te zorgen dat iedereen,
ongeacht zijn of haar voorkeuren, zich prettig kan voelen in de groep.
Klassenbezoeken
Een aantal keren per jaar worden klassenbezoeken afgelegd door de IB’er en de schoolleider. Samen kijken we
naar wat er goed gaat en waaraan we moeten werken. Dit kan individueel zijn, maar ook school-breed. Tijdens
de bezoeken kijken we naar verschillende items: pedagogisch en didactisch handelen, hierover hebben we
afspraken gemaakt, het instructiemodel, differentiëren en bijvoorbeeld de zorg en begeleiding in de groepen.
De zorg en begeleiding bestaat uit het analyseren van gegevens, het plannen ervan en de uitvoering in de klas.
De bevindingen koppelen we terug aan de leerkrachten en samen kijken we hoe we verder kunnen ontwikkelen
in het onderwijs aan onze leerlingen.
Oud papier
Zaterdag 27 november wordt het oud papier opgehaald. In de bijlage
vindt u de oud papierlijst voor 2022. De ouderraad heeft de lijst ingevuld
met ouders die het afgelopen jaar ook hebben gelopen. Sommige ouders
staan er twee keer op voor 2022. Mocht u er niet op staan, omdat het vorig
jaar niet is gelukt om te lopen en u kunt een plekje invullen van iemand die
er twee keer op staat, dan zou dat uiteraard fijn zijn. Samen kunnen we het
doen. Mocht u vragen hebben of u kunt ook lopen, dan graag contact opnemen
met Lydian Windt of Ilona Schoonbeek.
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Van de ouderraad
Woensdagavond hadden we ouderraad. Tot spijt van de ouderraad zijn er weer maatregelen van kracht. We
hebben gesproken over Sinterklaas. De organisatie is rond met team en ouderraad. Sint komt in stilte aan om te
voorkomen dat veel ouders bij elkaar staan. Voor de leerlingen maken we er een mooi feest van, zoals we dat
gewend zijn. De peuters vieren het feest in eigen lokaal en groep 1 t/m 4 vieren het feest in het speellokaal.
De groepen 5 t/m 8 gaan lootjes trekken
en vieren het in hun eigen klas.
Groep 1, 2, 3 en 4 zijn vrijdag 3 december
om 12.00 uur vrij.
De peuters komen ’s ochtends naar de Voorschool
om Sinterklaas te vieren. Juf Ellen licht de ouders in.
Voor Kerst was de ouderraad al druk bezig met de kerstmarkt. We verheugden ons op ouderwetse gezelligheid
met elkaar op het plein. We hebben nu helaas de keuze gemaakt om dit uit te stellen naar het voorjaar. De
situatie is zoals die is en daar kunnen we nu niets aan veranderen. Zoals het nu lijkt vieren we Kerst op school.
De ouderraad heeft besloten om het kerstdiner te laten bezorgen. We wachten af of we ouders buiten live
kunnen ontvangen voor het zingen of dat we u op een digitale manier laten genieten van de kerstliedjes.
De nieuwe rolgordijnen hangen in school. Hier zijn we blij mee. Ook komen er nieuwe bankjes op het plein, De
ouderraad gaat deze bankjes plaatsen. Het geld dat we hiermee besparen is mede besteed aan de rolgordijnen.
Het ziet er weer netjes uit en bij zon en wind hebben we goed materiaal om de zon te weren voor duidelijk zicht
op de digiborden.
Inspectie
Deze maand voert de inspectie een bestuursonderzoek uit bij OPO Borger Odoorn. Verschillende gesprekken
hebben plaatsgevonden op het onderwijsbureau. Een drietal scholen binnen onze organisatie worden deze
maand door de inspecteurs bezocht. Op de Aanloop komen de inspecteurs een bezoek brengen in het kader van
Burgerschap. Het gesprek wordt gevoerd met de schoolleider en een leerkracht.
Kei Kidz
Binnenkort zijn er vervolggesprekken omtrent de kinderopvang en de voorscholen. In meerdere dorpen speelt
het ‘probleem’ dat er nog te weinig kinderen of ouders per dag opvang nodig hebben om de opvang rendabel te
krijgen. In de gesprekken onderzoeken we nu of er wellicht andere mogelijkheden zijn om het toch aan te
bieden, zodat het voor alle partijen een win win situatie wordt.
Dorr kleuters
Deze maand wordt de eerste fase afgesloten. Groep 1 heeft drie fasen en groep 2 heeft drie fasen in Dorr. Voor
groep 1 betekent dit dat fase 1 wordt afgesloten en voor groep 2 fase 4. De leerkrachten observeren de
leerlingen dagelijks. Ze vergelijken de doelen van de fase met de ontwikkeling van de leerlingen. Vervolgens
passen ze het aanbod dusdanig aan dat leerlingen genoeg oefenen om doelen van Dorr te behalen. Dit oefenen
gebeurt spelenderwijs, met leuke opdrachten en taakjes, binnen en buiten.
Podiummoment
Het podiummoment dat gepland stond op vrijdag 26 december
gaat niet door. Grote groepen ouders kunnen en mogen we de
komende weken helaas niet op school ontvangen.
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Parro
Parro wordt door een aantal leerkrachten al actief gebruikt om met ouders
te communiceren of om met ouders afspraken te maken. Mocht u de app
nog niet hebben of u kunt er nog niet mee communiceren, neem dan contact
op met school of met de leerkracht. Het doel is dat we in januari allemaal
communiceren middels de Parro app.
Subsidieaanvraag Kunst en cultuur
Om de twee jaar kunnen we subsidie aanvragen voor Kunst en cultuur. Dat hebben we nu ook weer gedaan.
Graag willen we een muziekdocent op school, zodat de leerlingen muziek krijgen van een muziekdocent en dat
leerkrachten ideeën en handreikingen krijgen om zelf meer en misschien anders muziek aan te bieden.
Culturele mobiliteit
Deze week zijn de leerlingen van groep 5 en 6 naar het Gevangenismuseum geweest en de leerlingen van groep
7 en 8 gaan dinsdag 23 november naar Kamp Westerbork. Jaarlijks kunnen we culturele mobiliteit aanvragen en
gaan groepen musea bezoeken. Het vervoer is dan geregeld met bussen. Een mooie en waardevolle manier om
alle leerlingen in aanraking te laten komen met deze kant van kunst en cultuur.

Voorschool informatie Peuter Kidz van juf Ellen
De peuters zijn bezig met Sinterklaas. Ze maken mooie werkjes en knippen, plakken en tekenen er op los. Ook
werken ze aan het thema Dino’s.
Vrijdag 3 december komen de peuters ook naar school om het
Sinterklaasfeest te vieren. Juf Ellen licht de ouders in over
deze ochtend en wat er gaat gebeuren. Het belooft een mooi
Sinterklaas feest te worden.
Met vriendelijke groet, ook namens het team,
Henriët Kamies
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