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Begrijpend Lezen
Eén van de methodes die nog moest worden vervangen, was de methode voor begrijpend
lezen. We hebben een tijdje proef gedraaid met een aantal methodes en we hebben
besloten om verder te gaan met de methode “Leeslink”. Dit is een digibordmethode voor
begrijpend/studerend lezen. De methode begint halverwege groep 4 en gaat door t/m groep
8. Het is dus een methode zonder boeken. Op het digibord, komen teksten, filmpjes,
strategieën en opdrachten te staan. De teksten en opdrachten worden geprint, zodat de
kinderen er mee kunnen werken.
Iedere week staan nieuwe lessen online. Deze lessen zijn dus altijd actueel en sluiten aan bij
onderwerpen die veel in het nieuws zijn. Deze week was bijv. het onderwerp vluchtelingen.
Als u een filmpje, waarin de methode op hoofdlijnen wordt uitgelegd, wilt bekijken, kunt u
onderstaande link in de adresbalk zetten.
http://www.malmberg.nl/Basisonderwijs/Methodes/Lezen/Leeslink/Voorlichting.htm
Kinderboekenweek
De afgelopen week is in de diverse groepen veel
gewerkt over boeken en over het thema “raar
maar waar” (techniek). Zo staat in de hal een
levensgrote robot, zijn de kleuters naar garage
Koops geweest, hebben kinderen “raar maar
ware” beesten getekend, gaat groep 8 morgen
voorlezen aan groep 2, enz. Een leuke en
leerzame week, waar af en toe iets anders op het
programma stond dan in andere weken.
De band in Borger-Odoorn
Vrijdag 30 oktober is op onze school de aftrap van het project ‘De
band in Borger-Odoorn’. Dit is een uniek project waar 170 leerlingen
in de gemeente leren spelen op verschillende instrumenten en dit ook
zullen laten zien tijdens een voorstelling. Dit kan op school zijn, maar
ook op een andere locatie.
De BAND van Borger-Odoorn kan op twee manieren worden
gelezen; een muziekband, maar ook de band tussen mensen.
Sowieso de band tussen ODO (de muziekvereniging die de lessen
zal gaan verzorgen) en obs De Weiert, maar bijvoorbeeld ook de band die de leerlingen
onderling krijgen door het samen werken aan een muziekstuk of de band tussen muzikanten
en publiek.
Bij ons op school zullen de lessen gevolgd worden door de leerlingen van groep 6, zij zullen
de kans krijgen om uitgebreid kennis te maken met verschillende muziekinstrumenten; fluit
en toetsen, slagwerk en gitaar, koper en klarinet.
Ze krijgen les van docenten van ODO (3 blokken van 6 weken)
Voor kinderen die enthousiast zijn geworden, is er ook de mogelijkheid om buiten schooltijd
lessen te volgen.
Dit project is mogelijk dankzij Kinderen Maken Muziek van het Oranjefonds en het Fonds
voor Cultuurparticipatie. De band in Borger-Odoorn is een muziekproject van de lokale
muziekverenigingen, scholen primair onderwijs in Borger-Odoorn, cultuurcoaches en Kunst
en Cultuur Drenthe.
We zullen u middels de nieuwsbrief regelmatig op de hoogte houden van de activiteiten
omtrent het project.

Website
Zoals bekend is de nieuwe website in de lucht. We hebben afgelopen maandag “les” gehad
in het zetten van stukjes tekst/foto’s op de site. Hopelijk kunnen we dit gauw in de praktijk
brengen.
Foto’s
Vanmiddag worden de schoolfoto’s mee gegeven aan de kinderen. De bestelde grote foto’s
geven we niet mee aan de kinderen, maar kunt u ophalen van school.
Agenda
19-10 Eerste dag herfstvakantie
19-10 Kledingcontainer wordt opgehaald
23-10 Laatste dag herfstvakantie
26-10 GMR vergadering
27-10 Teamvergadering
28-10 Skool Choizz (groep 8)
29-10 Fietsenkeuring groep 5 t/m 8
02-11 Lessen brandweer (groep 1 t/m 6)
04-11 Schooltrefbaltoernooi (groep 5/6)
05-11 Lessen brandweer (groep 7/8)
05-11 Teamvergadering

03-11
03-11
04-11
05-11
05-11

Onze jarigen (van 16-10-2015 t/m 05-11-2015)
18-10 Isabell Paas (groep 1/2 geel)
19-10 Melanie Ziengs (groep 1/2 geel)
21-10 Bjorn Haan (groep 1/2 geel)
21-10 Sepp van Klinken (groep 3)
22-10 Yoëlla Stoker (groep 1/2 blauw)
27-10 Julia Leunge (groep 7)
31-10 Marit Horsman (groep 5)
03-11 Jowi Huisken (groep 1/2 blauw)
Isabel Shepherd (groep 1/2 geel)
Marin Herrema (groep 5)
Diede Slomp (groep 1/2 blauw)
Jaron Stam (groep 3)
Daphne Rozeveld (groep 4)

Allemaal, al vast van harte gefeliciteerd!!!
“Nieuwe/oude” leerlingen
Chris Damhuis (1/2 blauw) en Anne Verkaik (1/2 geel) zijn in de afgelopen
periode bij ons op school gekomen. Allebei, van harte welkom en een
heel erg prettige schooltijd gewenst!!
Paulien Vrancke (groep 8) gaat verhuizen naar Rolde en gaat na de
herfstvakantie naar de Jan Thiesschool. Paulien, heel prettige tijd in Rolde.
Bijlage
VVN; Fietskeuring
Bibliotheek; Herfst
Perlei: Brief peuterplusgroep
Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 5 november a.s.

En tot
maandag
26
oktober

