16

In deze nieuwsbrief:
•
Leerlingenraad
•
Theoretisch verkeersexamen
•
Tijdelijk extra groep
•
Schoolraad (online)
•
Koningsspelen
•
Meivakantie / Hemelvaartdagen

Leerlingenraad
De vertegenwoordigers
van de groepen hebben
weer vergaderd.
Iedereen was er en na
een rondje uit de
verschillende groepen
hebben we gesproken
over het continurooster en het oude rooster dat
we voor corona hadden. De notulen van de
leerlingenraad vindt u onder aan deze
nieuwsbrief. De notulen nemen we ook mee in
de schoolraad. De volgende vergadering is op 3
juni.

Theoretisch verkeersexamen
Normaal gesproken doet groep 7 het
verkeersexamen, maar dit jaar ook groep 8
(vanwege het uitstel van het vorige
schooljaar). Én alle kinderen zijn geslaagd!
Om de theorie in praktijk te brengen zullen
we, in samenwerking met VVN, op vrijdag
21 mei (onder voorbehoud) de praktische
verkeersexamens
afnemen door
middel van het
fietstochtje door
het dorp. Als de
routes bekend zijn
sturen we deze
door.
Tijdelijk extra groep
Omdat we in groep 1 nog steeds flink
groeien hopen we na de meivakantie een
extra groep(je) te kunnen realiseren. We
zijn achter de schermen druk bezig met
een goede invulling hiervan. Binnenkort
meer hierover.
Schoolraadvergadering (online)
Op donderdag 15 april komt de schoolraad
bijeen om mee te denken over
verschillende beleidsstukken van school.
Zaken die van belang zijn voor het grote
geheel en praktisch voor onze school
komen aan bod.

BREAKING NEWS:
VANNACHT (8 april) OM 23:54 UUR IS GEBOREN:

LOIS
DOCHTER VAN JUF KARIN EN RUBEN.
MET ALLE DRIE GAAT HET GOED !!!
Het adres van Lois en haar ouders:
Borgerderweg 12
7873 TD Odoorn
Binnen deze klankbordgroep is de MR
bevoegd om advies en instemming over
belangrijke punten te geven. Zo zullen de
lestijden na de coronaperiode aan de orde
komen. We houden u op de hoogte.
Koningsspelen
De plannen voor het vieren van de
koningsspelen krijgen steeds meer vorm.
In een aparte brief krijgt u binnenkort alle
informatie. Wat weten we al:
Dit jaar doen we de koningsspelen nog
even apart van de andere scholen uit het
Hunzehuys. Groep 1 en 2 vieren deze
feestelijke dag op school. Groep 3 t/m 8
zal deze sportdag op de terreinen van ’t
Klonie in Ellertshaar houden (deze groepen
komen dan ook niet op school!). Voor een
soepel verloop van het brengen en halen
van de kinderen hopen we een goede
organisatorische oplossing te hebben
gevonden, daarover in een aparte brief
(volgende week) meer. Voor alle kinderen
geldt dat de vrijdagmiddag vrij is.
Meivakantie / hemelvaartdagen
Van zaterdag 24 april tot en met zondag 9
mei hebben we meivakantie.
Ook zijn de hemelvaartdagen (13, 14 mei)
vrij voor de kinderen.
We hopen op een zonnige en gezonde
periode!
Borghjournaal
Op vrijdag 21 mei is het volgende
Borghjournaal. Volgende week is er een
extra papieren Borghjournaal over de
koningsspelen.

Notulen leerlingenraad
Wat is er allemaal besproken op de leerlingenraad van 7 april: We nemen de notulen van de vorige
keer door. De meeste zaken zijn afgehandeld. Enkele komen terug in deze vergadering.
[Algemeen]
O Het kerstfilmpje vonden we erg leuk om te maken en om terug te zien. Ouders vonden het ook leuk
om zo betrokken te zijn bij deze bijzondere kerstviering.
O Omdat we weer meer kinderen krijgen in groep 1 zijn de meesters/juffen aan het kijken of er voor
deze kinderen een splitsing mogelijk is na de meivakantie, zodat er een groep bij kan komen tot de
zomer.
O De speelgoedkar staat (redelijk) op tijd op het plein, dat gaat stukken beter.
O Er blijven nog wel eens jassen op het plein liggen, ’s Ochtends is het koud en ’s middags wordt de
jas vergeten, omdat het dan lekker warm is.
O De bosjes worden weer groen en er wordt veel in gespeeld… we moeten er zuinig op blijven,
anders hebben we straks geen goede verstopplekjes meer. Soms zitten er prikkels bij, kijk goed uit.
Het is lastig om de prikkelbosjes weg te halen, dus doe voorzichtig!
[Groep 8]
O Het is altijd leuk om nieuwe ‘nuttige’ speelmaterialen te hebben, bijvoorbeeld elastieken, springtouw
en zachte ballen (aan het eind van de vergadering krijgt iedere groep een nieuwe zachte bal, de
andere spullen komen in de speelgoedkarren).
O Het dakterras is niet handig om op te spelen. De anderen scholen hebben dan last van ons
(bijvoorbeeld bij een pingpongtafel) of andersom wij hebben last van andere groepen. Helemaal
omdat we de ramen zoveel mogelijk open hebben in deze coronatijd en bij warm weer.
O Een keer op een dinsdag met groep 8 naar de markt i.p.v. tussen de middag overblijven (zelf fruit
en broodjes kopen… dat is best wel een leuk idee aan het eind van het jaar…onthouden!
O Een eigen kantine waar je tussen de middag kunt zitten is wel heel leuk (net als op het V.O.), maar
lekker buiten bewegen is ook wel heel gezond; zelf je eten kopen wordt ook wel een beetje lastig en
duur.
O Als het mooi weer is (niet te warm) dan is buiten werken, knutselen, lezen ook wel heel leuk… het
mooie weer komt er weer aan, er zijn dan vast wel momenten dat zoiets kan.
[groep 1/2]
O Deze week gaat het over kastelen, prinsessen en ridders.
O Vooral het verkleden is erg leuk.
O Er is zelfs een ‘echte’ draak (nou ja, een draak-onesie!) in groep 2.
O Er komt weer nieuw zand in de zandbak… veel zand is weg namelijk. En het zonnedoek (tegen het
verbranden) komt ook binnenkort.
[Groep 5/6A]
O Het is verstandig eerst de pleinwacht te vragen voordat je de bal ophaalt als hij op straat rolt (ook
bij de ‘rustige’ Schultestraat).
O De losse stenen en het witte hekje worden wel weer gemaakt op het plein, maar gaan ook
regelmatig weer kapot. Meester Koen gaat in overleg met Luc en de gemeente.
O Als je vaak je handen wast en je hebt een klein wondje aan de handen dan prikt de zeep soms een
beetje, dat is moeilijk te verhelpen op dit moment.
O We hebben wel eens prullenbakken gehad op het plein, nu eten we in de klas, zodat rommel niet
naar buiten gaat. Heb je toch wat, wacht dan even tot je weer binnen bent, zo hebben we geen
bakken nodig.
O Er zijn in de bosjes soms boomwortels, je moet dan goed uitkijken om niet te struikelen… dit hoort
ook wel een beetje bij het buitenspelen in de bosjes.
[groep 6B/7]
O Sommige kinderen vergeten nog wel handen te wassen (vooral in de bovenbouw)… dit is nog
steeds belangrijk.
[Groep 3]
O In groep 3 werken we over de lente (en hiervoor over Pasen), dat is leuk.
O Het is nu veel makkelijker om de klas in te gaan, we hoeven niet meer na te denken over het hekje
of die open of dicht moet.
[Groep 4]
O Soms lopen kinderen niet door bij de wasbakken (bij het wassen van de handen), dus niet te lang
bij de wasbak blijven.

O Soms wordt de zeep niet alleen gebruikt voor het wassen maar ook om te kliederen of zeepbellen te
maken… dat kan natuurlijk niet.
O Het papier in de wc’s is nu veel sneller op, even goed overleggen met Luc om dit op tijd weer bij te
vullen. Het dunne papier is beter voor het doorspoelen op de w.c.
We praten wat langer door over de schooltijden. Als de coronatijd voorbij is, dan moeten de ouders en
meesters/juffen kijken wat de schooltijden worden of blijven: het rooster zoals we nu hebben of het
rooster dat we voor deze tijd hadden (met een lange middagpauze, een vrije woensdagmiddag en
andere dagen tot half 4).
In alle klassen is gesproken over wat leuk en handig is of juist niet:
Omdat je eerder thuis bent kun je sneller en vaker afspreken bij een continurooster
Woensdagmiddag is voor de bovenbouw geen vrije middag, dat is bij het oude rooster wel zo, dat
is jammer.
Voor ouders die werken is het wel handig dat je tussen de middag niet thuis komt bij een
continurooster.
Het is wel gezellig om tussen de middag thuis te eten bij papa/mama of opa/oma
Het heen en weer rijden is wel krap vooral als je uit Buinen komt bijv., bij het oude rooster
De schooldag gaat veel sneller als je om half 3 vrij bent.
Als je door gaat tot half 4 kun je wel meteen door naar sport bijvoorbeeld.
We hebben nagedacht over wie de roos van de leerlingenraad moet krijgen. We weten wel iemand,
maar wachten nog even, totdat we uit Odoorn horen dat we iets te vieren hebben… maar verder
zeggen we niks…..
(inmiddels heeft het nieuws ons ingehaald…de roos van de leerlingenraad gaat naar LOIS, dochter van juf karin
en Ruben!)

