Nda
Nummer 9, 18 januari 2018
Agenda
Nieuw schooljaar
Januari:
23 januari
23 januari
25 januari

Voorstelling groep 3 en 4
Klankbordgroep/MR-vergadering
Creatieve carrousel

Februari:
1 februari
1 februari
7 februari
13 februari
19 februari
19 februari
22 februari
26 februari

Inloopmoment
Spreekuur jeugdarts
Studiedag, alle kinderen zijn vrij
Schoolfotograaf
Start contactweek
spreekuur jeugdverpleegkundige
Creatieve carrousel
Start voorjaarsvakantie

Bijbelverhalen
Week 4: 22 t/m 26 januari 2018
De schoonmoeder van Petrus wordt beter,
Marcus 1:29-39
De melaatse man, Marcus 1:40-45
De verlamde, Marcus 2:1-12
Week 5: 29 januari t/m 2 februari 2018
Jezus zoekt buitenstaanders op, Marcus 2:1317
Aren plukken op sabbat, Marcus 2:23-28
Een genezing op sabbat, Marcus 3:1-6

PBS-regels van de week:
Komende twee weken staan de volgende
ruimtes centraal:
Week 4: Sporthal
Week 5:Klas, de kring
We leren hoe we ons op een veilige,
verantwoordelijke en respectvolle manier
gedragen tijdens de gymlessen en in de
kring.

In december hebben we het schooljaar
afgesloten met een aantal activiteiten. Op 16
december hebben we een klusochtend
gehouden. Er waren een heleboel vaders actief
die ochtend en samen hebben we veel kunnen
doen. Alle ouders die geholpen hebben: Heel erg
bedankt!
Op 19 december waren er juist weer veel
moeders en oma’s actief op school voor het
maken van de kerstbakjes. Het was erg gezellig
en er zijn prachtige kerstbakjes gemaakt. Ook
jullie allemaal heel erg bedankt voor jullie hulp!
Op 21 december vond vervolgens de kerstviering
plaats. Via een mooie lichtjesroute werden we
meegenomen in het kerstverhaal. De Harmonie
zorgde voor de muzikale ondersteuning. Het was
geweldig! Ook de ouders die met de kerstviering
hebben geholpen willen we hartelijk bedanken!
Zonder de hulp van ouders kunnen we niet, fijn
dat er elke keer weer zo’n enthousiasme is om
mee te helpen!
En nu is dan het nieuwe schooljaar begonnen.
We hebben net voor de vakantie afscheid
genomen van Luc Hemerik. Hij is naar
Coevorden verhuisd en gaat daar nu naar school.
We wensen Luc veel plezier in Coevorden.
Op 11 december is Amy van Deest 4 jaar
geworden en zij gaat nu volledig naar groep 1.
Op 8 januari is Mike Smid bij ons op school in
groep 1 gekomen. We wensen Amy en Mike een
leerzame en plezierige tijd toe op onze school.
We zijn inmiddels gestart met het afnemen van
de Cito toetsen. Na verwerking van de resultaten
volgt in februari de contactweek. We zouden elke
leerling dan graag weer het rapport mee willen
geven. Op dit moment missen we nog een aantal
rapporten. Zou u het rapport van uw kind weer
mee naar school willen geven? Alvast bedankt.

Oud papier actie
Op zaterdag 27 januari is onze school weer aan
de beurt om oud papier op te halen. De volgende
ouders staan op het rooster: Henry Deuring, Jan
Postema en Ronald Kracht. Alvast bedankt voor
jullie inzet!

Om de fusie bekend te maken en te vieren
hebben alle kinderen vandaag een strandbal
gekregen.

Inloopmoment
Op 1 februari organiseren we weer een
inloopmoment voor ouders. Van 8.30-9.15 uur
bent u welkom in de klas van uw kind om de
lessen bij te wonen. We volgen het normale
programma. We verwachten van u dat u tijdens
het inloopmoment een plek in de klas opzoekt die
de les niet verstoort en dat u uw vragen en
opmerkingen bewaart voor een later moment. We
verwachten dat u om 8.30 uur aanwezig bent en
dat u tot 9.15 uur in de klas blijft, wisselen geeft
teveel onrust. We vragen u geen jongere
kinderen mee te nemen.
Nu officieel verder als CKC Drenthe
Per 1 januari 2018 zijn we officieel onderdeel van
CKC Drenthe, toonaangevend in onderwijs en
kinderopvang. De stichting Christelijke Kind
Centra Drenthe heeft 31 scholen verdeeld over 6
gemeenten en heeft 5151 leerlingen. Samen
delen we onze kennis, maken we gebruik van
financieel voordeel en bieden we personeel meer
mogelijkheden. Hieronder het logo zoals we dat
als Kindcentrum de Wegwijzer zullen gaan
voeren:

Veiligheid rond de school
We merken dat de veiligheid rond de school bij
het in- en uitgaan van de school niet altijd is zoals
wij het graag zouden willen. We hebben met
elkaar afspraken gemaakt over de rijrichting en
het parkeren van auto’s bij de school (niet voor
de ingangen). Het zou fijn zijn als u hier weer op
zou willen letten bij het brengen en ophalen van
de kinderen.
Nieuws van de leerlingenraad
Tijdens de leerlingenraad hebben wij het over de
regels gehad. De punten waren:
Niet op elkaars Ipad inloggen, handen bij jezelf
houden, sportief gedrag bij het spel, zuinig
omgaan met de spullen van school, de veiligheid
rondom school, voetbalafspraken, wc-gebruik,
geen ballen van huis meenemen.
We hebben een uur overlegd en daarna
mochten we nog even buiten spelen. ’s Middags
hebben we alles besproken in de groepen.
David en Sem

Kaartenactie ouderenfonds en actie
voedselbank
Voor de vakantie hebben wij meegedaan aan de
kaartenactie van het ouderenfonds en de actie
voor de voedselbank. Wij ontvingen de volgende
bedankjes:
Beste leraren en leerlingen,
Eind vorig jaar vroegen wij jullie om mee te doen
aan de kerstkaartenactie van het Nationaal
Ouderenfonds. Wat geweldig dat jullie hebben
meegedaan en zulke prachtige kaarten hebben
geschreven! Mede dankzij jullie inzet hebben we
afgelopen kerstdagen 225.000 eenzame ouderen
blij kunnen maken met een handgeschreven
kaart. Een ongekend aantal! En het leuke is, van
een aantal ouderen hebben we ook een reactie
teruggekregen:
“Mijn hart wordt helemaal warm van deze kaart.”
“Wat een prachtige kaart en zo netjes
geschreven ook.”
“Je hebt dit oudje van 96 heel gelukkig
gemaakt.”
“Dat ik zo’n mooie kaart verdien van iemand die
ik helemaal niet ken.”
Heel veel dank voor jullie deelname en graag tot
volgend jaar!
Jytte Reichert
Woordvoerder Nationaal Ouderenfonds

Beste leerlingen en docenten,
Namens RTV Drenthe wil ik jullie hartelijk danken
voor jullie inzet voor onze voedselbankactie
'Samen voor de Voedselbank'
Het resultaat was weer bijzonder goed. Ruim
180-duizend euro, mede dankzij jullie inzet.
Hopelijk mogen wij volgend jaar ook weer een
beroep op jullie doen.
Namens het hele team van de
Voedselbankactie. Bedankt!!!!!!

Nieuws uit groep 1 en 2
Ook al lijkt het buiten meer herfst te zijn, in onze
groep werken we nu over het thema winter. We
hebben de letter v geleerd aan de hand van het
themaboek over Veldmuis. We maken een
woordweb waarin we allemaal woorden
bedenken en schrijven die beginnen met de letter
v. Ook de werkjes die de kinderen maken staan
in het thema van winter. Zo hebben we een
sneeuwpop gemaakt, bouwen we een
voederhuisje van blokken, schilderen we over de
winter en nog veel meer! Bent u nieuwsgierig
geworden? Loop dan maar gezellig eens bij ons
naar binnen om alle winterwerkjes te bekijken in
onze groep.

We leren ook de cijfers 6 en 16, welke getallen de
buurgetallen zijn en waar ze horen in de telrij. In
onze groep is ook een Beebot, dat is een klein
computertje die eruit ziet als een bij. Deze bij kun
je programmeren zodat hij zich volgens een
bepaalde route beweegt.

Op dit moment programmeren de kinderen van
groep 2 de Beebot om de warme wanten naar de
iglo te brengen, maar ze moeten oppassen dat hij
niet in de wakken rijdt. Zo leren de kinderen de
eerste stappen van het programmeren…best
moeilijk!
De komende weken worden de Cito toetsen voor
taal en rekenen afgenomen, de kinderen werken
heel goed en worden na de toets beloond met
een traktatie! Door deze toetsen af te nemen en
de kinderen dagelijks goed te volgen krijgen we
goed in beeld hoe ze zich ontwikkelen op het
gebied van onder andere taal en rekenen.
Nieuws uit groep 3 en 4
De afgelopen week hebben we het cadeauboek
uit de kinderboekenweek weer eens tevoorschijn
gehaald: ‘Barend leert vliegen’. Het boek is te
mooi om in de kast te laten staan. De kinderen
hebben in tweetallen een gedeelte van het
verhaal getekend. We maken er een groot nieuw
prentenboek van en de kinderen gaan het verhaal
dan aan elkaar vertellen en het allerleukst vinden
ze het om het ook aan de kinderen van groep 1
en 2 te vertellen en dat gaan we zeker doen!
Dinsdag 23 januari bezoeken we met de klas een
voorstelling in Valthermond. Het poppentheater

‘Krijt’ speelt de voorstelling: ‘Het geheim van de
wilg’. We zijn erg benieuwd naar dat geheim!

Nieuws uit groep 5 en 6
Dit schooljaar werd voor de derde keer werd het
scholenproject van Dansschool Poelman
georganiseerd. Tijdens dit project werd er 5
weken lang geoefend voor De ChaChaChaCup.
Op donderdag 11 januari was het dan eindelijk
zover… de grote finale. We deden met 5
dansparen mee aan de finale. Wat was het
spannend en wat zag iedereen er mooi uit!
Iedereen heeft goed zijn best gedaan, maar
helaas hebben we geen prijs gewonnen.
Iedereen kijkt alweer uit naar het volgende
dansproject.
Nieuws uit groep 7 en 8
In groep 7/8 zijn we begonnen met een ICTcircuit. Regelmatig zullen de leerlingen op
donderdagmiddag bezig gaan met verschillende
activiteiten zoals: het maken van een
ontwerp voor de 3D-printen, maken van vormen
met de 3D-pen, programmeren met Code.org en
Scratch, het maken van een voertuig die zich
voort beweegt met behulp van zonnepanelen of
waterkracht en met het programmeren van de

Bluebot. De leerlingen maken op deze manier
allemaal kennis met verschillende onderdelen
van techniek.
Het komende halfjaar krijgen de leerlingen in
groep 7/8 ook programmeerles. Groep 7 gaat
cursus 2 van code.org maken en groep 8 krijgt
programmeerles met behulp van het programma
Bomberbot.

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
wat de mogelijkheden zijn om toch te gaan sporten
(indien deze wens er wel is). Samen met het gezin
worden acties opgezet om de reden van inactiviteit
aan te pakken. Hierbij kan het gaan om het
gezamenlijk zoeken naar een passende sport, een
aanvraag bij het Jeugdsportfonds of een logistieke
oplossing als vervoer het probleem is. Mochten er
vragen zijn of wilt u zelf alvast bellen. Neem dan
gerust contact op met Juf Esther: e.kuilman@borgerodoorn.nl of 06-55392806.

Nieuws van onze combi-coach

www.actiefborgerodoorn.nl

Sport jij ook?

Onze combi coaches onderwijs & sport lanceren in
samenwerking met enkele andere partijen een nieuwe
website voor alle sport -en cultuur activiteiten in de
Gemeente Borger-Odoorn. Op
www.actiefborgerodoorn.nl vind u alle activiteiten
waaraan u of uw kind kunt deelnemen zonder lid te zijn
van de desbetreffende vereniging of organisatie. Met de
lancering van deze website komt er ook een einde aan
de groene flyers die de combi coaches drie keer per jaar
uitdeelden aan alle kinderen. Voor de doelgroepen 0-4
jaar, 4 t/m 12 jaar, 12+, volwassenen en senioren vindt
u alle activiteiten nu op één website. Het mooie is ook
dat wij niet alle activiteiten heel ver van tevoren moeten
inplannen. Maar bij sneeuw kunnen wij een
wintersportfeest organiseren of bij een hittegolf een
watersportfeest.

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?
- Lid van een sportvereniging en zo ja welke?
- Ben je geen lid, wat vind je leuk om te doen?
- Doe je iets met muziek, zang, toneel of iets
dergelijks?
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, om te kijken wat het effect van
de belactie van het jaar daarvoor is geweest. Aan het
einde van groep 8 staat je op het punt om naar de
middelbare school te gaan en gaat er hoop
veranderen. Veranderd er ook wat in je sportgedrag/
keuze?
-

Naar aanleiding hiervan worden de ouders gebeld,
van de kinderen die geen zwemdiploma of zwemles
hebben en/of geen lid zijn van een sportvereniging.

Het enige wat wij van u vragen is een account aan te
maken. Als ouder/verzorger kunt u met één account je
kinderen opgeven voor activiteiten. Registreren doe je
binnen 1 minuut met je e-mailadres en zodoende krijgt
u toegang tot alle activiteiten. Denk aan activiteiten als
het dreumesuurtje van de bibliotheek, een sportfeest
van de combi coaches of een voetbalmiddag bij de
plaatselijke voetbalvereniging. Met de lancering van de
website hebben wij een kleine actie. Elke 50e registratie
wint namelijk een leuke prijs. Maak dus snel uw
account aan en blijf op de hoogte van alle activiteiten
en indien nodig geeft u zich direct op.

