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AGENDA:

Leerlingenraad
Juf Marjon jarig
Loopspeltoernooi groep 3/4
Handbaltoernooi groep 7/8
Borghjournaal

Nieuwe leerlingen
In groep 1 hebben we drie
nieuwe leerlingen erbij
gekregen. Roos Leeuwerke,
Romee Diepenbroek en Koen
Sikkes. Van harte welkom alle
drie!
Afspraken bij de T.S.O.
Een vriendelijke (en dringende) oproep aan
ouders waarvan de kinderen op de
tussenschoolse opvang zitten:
Om een goed evenwichtig rooster
te maken, waarbij we voldoende
hulpouders kunnen inzetten én we zicht hebben
op welke kinderen er overblijven is het van
belang dat…
…wijzigingen uiterlijk de vrijdag vóór de
komende week door worden gegeven via de mail
(thalindavdberg@hotmail.com) voor de
daaropvolgende week.
…kinderen niet spontaan op de dag zelf thuis of
bij een vriendje/vriendinnetje gaan eten; ook dit
graag van te voren per mail (of briefje)
doorgeven.
We willen graag verantwoordelijk zijn voor uw
kind(eren), helpt u ons om dit mogelijk te
maken!
Ook zijn we nog op zoek naar hulpouders die ons
lunchteam willen versterken; een keertje
meedraaien kan ook, kom een keer langs of meld
je aan bij Thalinda of meester Koen.
Voorleesochtend
Afgelopen woensdagochtend
hadden we een aantal ‘iets’
oudere gastdocenten op bezoek.
Zes opa’s en oma’s hebben in de
groepen voorgelezen. Dit was de
start van de Nationale
voorleesweek. Het was erg leuk
om zo voorgelezen te worden.
(Voor)lezen is heel belangrijk,
vandaar dat we op allerlei
manieren op school lezen:
voorlezen, stil lezen, samen lezen,
begrijpend lezen. We zijn blij dat
ook veel ouders thuis voorlezen;
we merken dat dit een positief
effect heeft op het leesonderwijs op school!

Leerlingenraad
Donderdag 31 januari komt de leerlingenraad
weer bij elkaar; van tevoren is er in elke groep
geïnventariseerd waar het in de vergadering over
moet gaan. Na afloop worden de notulen in de
verschillende groepen voorgelezen, zodat alle
besproken afspraken bekend zijn.
Loopspel
Het jaarlijkse loopspeltoernooi, georganiseerd
door de combi coaches
onderwijs & sport van de
gemeente BorgerOdoorn, is dit jaar op
vrijdagochtend 8 februari.
Er doen 212 leerlingen
mee, verdeeld over 24
teams van 8 verschillende
scholen.
Het toernooi is in sporthal de Koel in Borger. Om
9.00 uur zal het toernooi van start gaan. De
verwachting is dat de prijsuitreiking tussen 11.00
en 11.30 uur plaatsvindt. Naast de
teambegeleiders zijn supporters natuurlijk van
harte welkom!
Personele verandering
Na de voorjaarsvakantie zal de personele
bezetting en de inzet in de groepen er anders uit
gaan zien. We hebben groen licht gekregen om
een instroomgroep te vormen, zodat de jongste
kleuters een eigen groep(je) krijgen.
Daarnaast heeft juf Tessa een andere baan
aangenomen in Coevorden, zij zal daar op de dr.
Picardtschool gaan werken. Ook meester Richard
gaat na de voorjaarsvakantie ergens anders
werken; hij heeft een volledige baan op de
Toermalijn in Emmen aangenomen. We vinden
het echt ontzettend jammer dat beide kanjers
ons gaan verlaten, maar zijn natuurlijk blij voor
hen dat er een nieuwe uitdaging wacht.
Na de vakantie hoopt juf Karin weer terug te zijn
van haar verre reis.
Deze ontwikkelen zorgen er voor dat we flink aan
het puzzelen zijn, zodat er weer een
evenwichtige formatie komt. In een volgende
nieuwbrief hopen we meer duidelijkheid te
kunnen geven.
Handbalwedstrijden
Vrijdagmiddag 8 februari vanaf 13.00 uur zijn er
onderlinge handbalwedstrijden voor groep 7/8
met onze buurschool OBS de Meander. Iedereen
is natuurlijk van harte welkom om de jongens en
meiden aan te moedigen in sporthal de Koel.

KIES-training
Vanuit de gemeente wordt er weer een KIES
programma aangeboden aan kinderen van
gescheiden ouders. Een scheiding brengt
spannende veranderingen met zich mee. Niet
alleen voor de partners, maar zeker ook voor de
kinderen. Bijvoorbeeld steeds één van de ouders
missen, verhuizen of wennen aan een nieuwe
partner of stiefbroers en –zussen. De KIES-groep
helpt kinderen om te gaan met een scheiding. Dit
keer geven we de KIES in Nieuw Buinen op
woensdagmiddag in de Poolster. We gaan vanaf
27 februari van start en hebben nog voldoende
plek. Meer informatie kunt u krijgen bij Lisette
Oostra (Jeugd verpleegkundige GGD BorgerOdoorn) of bij de leerkracht.

Eindelijk sneeuw!
Voor de een misschien koud, glibberig en nat,
voor de ander dolle (sneeuw)pret. We hebben de
afspraak met de kinderen dat (als de sneeuw het
toelaat) alleen op bepaalde pleingedeeltes met
sneeuwballen gegooid mag worden: op de
achterste gedeeltes
van het plein aan de
Molenstraat en de
Schultestraat.
De rest van het
speelterrein is
‘veilig’.

Van derden: Sport jij ook?
In de week voor de voorjaarsvakantie gaat onze combi coach onderwijs & sport (Juf Esther) een enquête
afnemen onder de leerlingen uit groep 4, 5 en 8.
In de enquête worden de volgende vragen gesteld:
Ben je in het bezit van zwemdiploma’s of volg je zwemles?
Ben je lid van een sportvereniging en zo ja, welke?
Zo nee, welke sport vind je leuk om te doen?
Naar aanleiding hiervan kunnen de ouders worden gebeld van kinderen die geen zwemdiploma of zwemles
hebben en-/of geen lid zijn van een sportvereniging. Dit om te kijken of individuele knelpunten weggenomen
kunnen worden. In het gesprek met de combi coach wordt er gekeken naar de reden(en) en indien deze
wens er ligt, wordt er samen naar mogelijkheden gekeken om te gaan sporten. Hierbij kan het gaan om het
gezamenlijk zoeken naar een passende sport, een aanvraag bij het Jeugdsportfonds of op zoek gaan naar
een logistieke oplossing als vervoer het probleem is.
Waarom houden wij deze enquête onder de leerlingen?
Het doel hiervan is om inzichtelijk te krijgen welke leerlingen geen zwemdiploma hebben of geen lid zijn van
een sportvereniging. In groep 4 wordt daarmee gestart, omdat de meeste kinderen dan op een punt staan
om na of naast zwemles een sportkeuze te maken. In groep 5 wordt dezelfde vragenlijst herhaald. Zo
kunnen wij zien of diegene die wij in groep 4 gebeld hebben, ondertussen een passende sport hebben
gevonden of hun zwemdiploma’s hebben gehaald. Aan het einde van groep 8 sta je op het punt om naar de
middelbare school te gaan en gaat er hoop veranderen. Verandert er ook wat in je sportgedrag/ keuze?
Vandaar de keuze voor deze drie groepen.
Mochten er vragen zijn of wilt u zelf alvast bellen. Neem dan gerust contact op met Meester Leon:
l.devries@borger-odoorn.nl of 06-31664240

Van derden: Bibliotheek
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