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Schoolplan
Eén keer in de vier jaar wordt het schoolplan gemaakt. Het schoolplan is een beleidsplan van
onze school voor de komende vier jaar (2015-2019). Het plan vermeldt de huidige stand van
zaken op school, maar ook de verwachte ontwikkelingen in de eerstkomende vier jaar (20152019). Het schoolplan beschrijft per jaar in hoofdlijnen waar de school aan gaat werken.
Ieder jaar wordt dan een schooljaarplan gemaakt, waar de ontwikkelingen in het schoolplan
per jaar uitgebreider en preciezer worden beschreven. Omdat onze school nog in het
inspectietraject zit, hebben wij niet een schooljaarplan, maar een Plan van Aanpak 20152016 gemaakt.
Speerpunten uit dit Plan van Aanpak zijn de volgende indicatoren:
 Tussen- en eindopbrengsten zijn van voldoende niveau
 Alle leerlingen met specifieke leerbehoeften ontwikkelen zich naar hun mogelijkheden
 Afstemming van leerinhoud, instructie, verwerkingsopdrachten en onderwijstijd op
verschillen in ontwikkeling van leerlingen
 De leerkrachten volgen en analyseren systematisch de voortgang in de ontwikkeling
van de leerlingen
 Alle leerkrachten voeren de zorg planmatig uit
 De leerkrachten evalueren regelmatig de effecten van de zorg
 De school heeft afspraken vastgelegd in borgingsdocumenten en op naleving hiervan
wordt structureel en aantoonbaar toegezien
 De schoolleiding zorgt voor een professionele schoolcultuur
Het schoolplan en het Plan van Aanpak zijn doorgesproken met de MR.
Beide documenten komen op de nieuwe site van de Weiert te staan.

Website
Zoals u in de vorige nieuwsbrief al heeft kunnen lezen,
zijn we bezig met de nieuwe website. Volgende week
vrijdag gaat hij “de lucht in”.
Misschien is hij dan nog niet helemaal compleet, maar
dan wordt het daarna aangevuld.
www.obs-deweiert.nl
Kinderboekenweek
Van woensdag 7 t/m 16 oktober is het weer
kinderboekenweek. Ook onze school besteedt in deze
periode extra aandacht aan lezen/boeken.
Op woensdag 7 oktober zal via het digibord in iedere
groep de officiële opening van de kinderboekenweek
meegemaakt worden. Het thema van de week “Raar
maar waar” speelt in iedere groep een belangrijke rol.
Kleding
Maandag 12 okober komt weer een container bij het plein te staan waar u kleding in kunt
doen. Daarvoor krijgen alle kinderen maandag a.s. een plastic zak mee naar huis. U kunt de
kleding brengen t/m 18 oktober.

Kinderboekenweek = opfietsweek
Van 7 t/m 16 oktober is de Kinderboekenweek. Met dit jaar als thema ‘raar maar waar’,
oftewel techniek en wetenschap. Ook de combi coaches onderwijs en sport hebben elk jaar
een thema dat centraal staat. Dat is na ‘ik drink water’ en ‘gratis bewegen’, dit jaar opfietsen!
Opfietsen houdt in samen op de fiets naar school, werk, winkel of sportvereniging. Als je
fietst, beweeg je volop en dat is natuurlijk erg gezond! De thema’s van de Kinderboekenweek
en opfietsen zijn aan elkaar gekoppeld. Dus fietstechniek en fietsweetjes komen volop aan
bod.
Ook stimuleren we alle ouders en kinderen deze acht dagen om op de fiets naar school te
gaan. Elke dag wordt er namelijk door de leerkrachten bijgehouden hoeveel kinderen op de
fiets of lopend naar school zijn gegaan. Voor de onderbouw geldt dat gebracht worden op de
fiets of lopend ook telt. Uiteindelijk wordt na 16 oktober gekeken welke van de zeven
deelnemende scholen de fietsschool van de Hondsrug wordt. Dit naar ratio van het aantal
leerlingen. De winnende school krijgt een mooie gezonde leefstijl fietsbel voor alle leerlingen!
Kort werd al even genoemd dat fietsen gezond is. Tijdens de Kinderboekenweek/opfietsweek
hangt ook elke dag een fietstip op de voordeur of op het schoolplein. Deze tips vertellen je
onder andere waarom fietsen zo gezond is. Dus stimuleer u kind of u zelf om deze dagen op
de fiets of lopend naar school te gaan!
Oktobermaand Kindermaand
In oktober vindt de manifestatie Oktobermaand Kindermaand plaats. Dit jaar zijn er weer tal
van leuke gratis toegankelijke activiteiten voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. In Drenthe kunnen
kinderen een eigen mini-robot maken, asieldieren schilderen en meespelen in een
voorstelling. Hoe leuk is dat? 101 kunstinstellingen, musea, molens, theaters, archieven en
ateliers zijn in de weekenden speciaal geopend voor de kinderen en hun (groot)ouders en
organiseren theatervoorstellingen, speurtochten, workshops en dans- , muziek- en
circuslessen. Benieuwd naar de andere activiteiten? Kijk op www.kindermaand.nl
Agenda
05-10 Voorstelling groep 7 en 8 in Exloo
06-10 Schoolarts aanwezig
06-10 Teamvergadering
06-10 MR vergadering
07-10 Start kinderboekenweek
12-10 Kledingcontainer komt bij school
15-10 Teamvergadering
Onze jarigen (van 02-10-2015 t/m 15-10-2015)
02-10 Alessandro Bijkerk (groep 8)
11-10 Teun Meertens (groep 7)
12-10 Nynke Bosma (groep 4)
Alle drie, al vast van harte gefeliciteerd!!!

Bijlage
Flyer muziekschool
Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 15 oktober a.s.
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