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SCHOOLAGENDA
19 mrt.
JGZ-spreekuur
19 mrt.
Gesprekken groep 8 V.O.-advies
22 mrt.
KlasseLunch groep 5 t/m 8
23 mrt.
1ste rapport mee (groep 2 t/m 8)
27 mrt.
De zuivelboerderij (schoolbreed-project)
29 mrt.
Borghjournaal
30 mrt t/m
Paasweekend vrij
2 apr.
Nieuwe leerlingen.
We hebben twee nieuwe
leerlingen in groep 1 erbij.
Wij verwelkomen Jens Horring
en Elin Vos. Veel plezier bij juf
Gea en juf Marjon!

Gesprekken groep 8 advies V.O.
De open dagen en de doe-middagen zijn achter
de rug, tijd voor de kinderen van groep 8 om een
keuze te maken voor het voortgezet onderwijs.
Op maandag 19 maart zijn de
adviesgesprekken voor de kinderen en ouders
van groep 8. Alle kinderen hebben inmiddels een
tijdsplanning meegekregen.

KlasseLunch

Hoe ziet zo’n lekkere gezonde lunch er nu
eigenlijk uit? Wat zijn de goede alternatieven
voor een heerlijke maaltijd? Deze en veel meer
vragen gaan we ‘in de praktijk’ ondervinden door
met de kinderen van groep 5 t/m 8 donderdag
22 maart te lunchen tijdens de KlasseLunch.
Niet voor niets hebben we het predicaat
‘Gezonde school’.
De kinderen van deze groepen eten allemaal op
school en hoeven dus geen lunch mee.

Aan de hand van leuke opdrachten
en activiteiten met veel praktische
materialen gaan de kinderen van
de bovenbouw in de ochtend dit
‘boerderijpad’ ontdekken en
voorbereiden, zodat ze ’s middags
de onder/middenbouw kunnen begeleiden bij
hun opdrachten.
Om het een en ander leuk aan te kleden (dus we

hopen deze dag heel veel boeren en boerinnen te
zien… verkleden maar!) zijn er misschien ook nog

(groot)ouders die een oude (of nieuwe) tractor of
landbouwmaterialen hebben. En natuurlijk zijn
we ook blij met kalfjes, lammetjes, kippen etc….
die misschien wel een middagje op het grasveldje
(aan de Schultestraatkant) onder begeleiding
mogen staan om het project nog meer kleur te
geven. Neem gerust even contact op met de
groepsleerkracht om het een en ander te
overleggen; zo maken we er samen een mooie
leerzame en praktische boerderij-dag van.
Nieuw buitenmateriaal
In de leerlingenraad hebben we het gehad over
nieuw buiten-speelmateriaal voor de T.S.O. en
voor in de pauze. De winkelwagens zitten weer
helemaal vol met nieuw uitdagend materiaal. De
leerlingenraad laat trots het nieuwe speelgoed
zien:

IVN-project de (zuivel)boerderij

Dinsdag 27 maart hebben we een groot
school-breed project: De boerderij.
In samenwerking met IVN Assen zijn er
materialen gemaakt om dit onderwerp uit te
werken voor jongere en oudere kinderen.

Ouderportaal open
De afgelopen week zijn de oudergesprekken
geweest. Van elk gesprek wordt een
verslagje/notitie gemaakt door de leerkracht. Dit
verslag kunt u na afloop lezen in Parnassys. Daar
heeft u deze week op het (bij ons bekende)
mailadres een inlogcode voor gekregen.
Heeft u opmerkingen over de verslaglegging of
kunt u zich niet vinden in de bewoording? Dan
kunt u binnen vier weken contact opnemen met
de leerkracht. Wanneer wij na vier weken geen
bericht hebben ontvangen, gaan we ervan uit dat
u akkoord gaat met het verslag.
Wijzigingen van uw gegevens kunt u ook via dit
ouderportaal doorgeven.

Paasweekend
Van Goede vrijdag 30 maart tot en met
tweede paasdag 2 april zijn we vrij.
De paasvieringen houden we dit jaar in de eigen
groep op donderdag 29 maart.

Stappenplan bij vervanging

De afgelopen periode hebben we enkele keren
kunstgrepen moeten toepassen om alle groepen
te bemensen; tot op dit moment hebben we het
gered met duo-collega’s die voor elkaar kunnen
invallen maar enkele vergaderingen en
scholingsmomenten hebben we ook moeten
afzeggen. In het overleg met andere CKCscholen hebben we het volgende vervangingsstappenplan opgesteld:
1. We bellen de invalpool met de vraag om een
invaller voor de betreffende groep te leveren.

2. We kijken of het mogelijk is om de vervanging
intern op te lossen (bijvoorbeeld met duocollega’s).
3. We kijken of het voor een eerste dag mogelijk
is een groep te splitsen en te verdelen over de
andere groepen. Dit gaat met
bovenbouwgroepen eenvoudiger dan met
onderbouwgroepen. We kijken per situatie wat
wenselijk is.
4. Wanneer bovenstaande stappen niet haalbaar
zijn, zullen we zo snel mogelijk communiceren
dat we niet anders kunnen dan een groep naar
huis te laten gaan.
Natuurlijk zullen we er alles aan doen om dit te
voorkomen en we hopen dus dat de laatste
maatregel niet nodig zal zijn.

Leefstijlonderzoek gemeente Borger-Odoorn: doe mee!
De gemeente is erg nieuwsgierig naar de leefstijl van de mensen die in Borger-Odoorn wonen.
Bewegen ze? Hoe doen ze dat dan en waarom? En wat eten mensen? Als we de antwoorden op deze
vragen weten, kan de gemeente het beleid zo goed mogelijk laten aansluiten bij de behoeften en
wensen die er zijn. Daarom wordt er voor de derde keer een leefstijlonderzoek gehouden onder een
grote groep inwoners.
Een gezonde leefstijl is voor iedereen belangrijk. Ook deze school werkt daarom mee aan het
onderzoek van de gemeente. We vragen de ouders/verzorgers van kinderen in groep 1 t/m 4 om een
(online) vragenlijst in te vullen over hun kind. De kinderen in de groepen 5 t/m 8 vullen de vragenlijst
zelf in de klas in.
Hoe doen we mee aan het onderzoek?
De kinderen van groep 5 t/m 8 vullen hun vragenlijst in de klas in. Zij krijgen dus geen vragenlijst
mee naar huis. Voor de kinderen van groep 1 t/m 4 geldt dat zij een kaart mee naar huis krijgen. De
ouders/verzorgers kunnen de enquête dan eventueel samen met hun kind(eren) invullen. Alle
gegevens worden vertrouwelijk behandeld, niet aan derden doorgegeven en de resultaten worden
anoniem gepresenteerd.
Wat doet de gemeente met de resultaten?
De gemeente wil graag zien of het beweegaanbod en -beleid aansluit bij de behoeften die inwoners
hebben. Het heeft bijvoorbeeld geen zin om basketbal aan te bieden, als daar maar weinig interesse
in is. Ook kan met de uitkomsten van het onderzoeken worden gekeken of het werk van de combi
coaches goed aansluit bij de behoeften en of het project Gezonde Leefstijl effect heeft. We vinden het
dan ook erg fijn als zoveel mogelijk kinderen de vragenlijst (samen met hun ouders/verzorgers)
invullen!
Met sportieve groet,
Leon de Vries
Combi - Coach gemeente Borger-Odoorn
0591-535240
06-31664240
www.actiefborgerodoorn.nl

