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Staking 5 oktober
Alle scholen van de stichting OPO Borger-Odoorn doen donderdag 5
oktober mee aan de landelijke staking in het basisonderwijs.
Dus: donderdag school dicht.
Nieuws van de MR
Het schooljaar is alweer ruim een maand onderweg en dat betekent dat de MR ook weer de eerste
vergadering achter de rug heeft.
Miriam Meezen (juf Miriam) maakt de MR compleet.
Juf Trijnie verliet de school en daarmee ook de MR. Miriam neemt haar plaats in en samen met juf
Mieke en juf Mia vormen zij nu de leerkrachtengeleding.
De stem van ouders wordt vertegenwoordigd door Jan Willem van der Veer (vader van Elmer en
Jeen), Olaf Olsman (vader van Jesper en Silje) en ondergetekende. Elke vergadering schuift
Roelof aan om ons te voorzien van informatie en advies.
Wil je wat kwijt aan de MR, dan kan je één van ons gerust aan het jasje trekken. Via mail zijn we
ook bereikbaar: mr-deweiert@opoborger-odoorn.nl
Resultaten enquête over sociale veiligheid op school was ons eerste agendapunt.
Roelof deed in een vorige nieuwsbrief de oproep om met hem in gesprek te gaan over deze
resultaten (vragenlijst veiligheid en welbevinden van leerlingen op school). Weet u nog, met name
het verschil in beleving bij kids en ouders maakt nieuwsgierigheid los. Hoe kan de school de
resultaten vertalen naar acties op het plein of in de klas? Op de oproep ontving Roelof geen enkele
reactie. Lastig dus om goed te kunnen bepalen waaraan we als eerste moeten werken. Wellicht wil
je alsnog óf Roelof óf de MR aandachtspunten aanreiken.
Een continurooster. Gaan we dat doen?
Om ons heen is al een paar jaar te zien dat meer en
meer scholen overschakelen naar het continurooster.
Kids vanaf half negen naar school en rond twee uur
weer naar huis. Als MR hebben we zo’n vier jaar
geleden via een enquête alle ouders gevraagd om
aan te geven of we iets moesten veranderen in de
schooltijden. Op dat moment waren slechts enkele
ouders voor verandering, dus zijn we hierover niet
verder in gesprek gegaan.
Maar tijden veranderen. Hoe zien jullie het nu?
Graag nodigen wij jullie uit voor een voorlichtingsavond over het continurooster. Roelof zal een
presentatie geven over alle ins en outs. Deze zal plaatsvinden op maandag 30 oktober om 19.30
uur. Locatie volgt nog. Wil je erbij zijn?
Geef je snel op via: obs-deweiert@opoborger-odoorn.nl
Namens de MR,
Linda van Middendorp
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Griezelen
Morgenvroeg is de start van de
kinderboekenweek. Veel kinderen komen
hopelijk als “griezel” verkleed/geschminkt op
school. In deze week wordt extra aandacht
besteed aan lezen. Ook worden door de
kinderen allerlei griezelige spulletjes
gemaakt. Donderdag 12 oktober kunt u
bekijken wat zoal gemaakt is in school. Uw
zoon/dochter leidt u dan rond in zijn/haar
klas. Uiteraard mag u ook de andere klassen
bekijken.
U bent welkom tussen 16.30 en 17.30 uur.
Activiteitenlijst schooljaar 2017-2018
In de bijlage vindt u een lijst van alle activiteiten die dit schooljaar worden georganiseerd. Bij veel
van deze activiteiten zouden we graag hulp willen hebben van ouders. Morgen krijgen alle
kinderen een lijst mee naar huis, waarin u kunt aankruisen waar u bij kunt/wilt helpen. Deze lijst
kunt u weer meegeven naar school en de klassenouders gaan dan een indeling maken van de
hulp. U krijgt daar t.z.t. weer bericht van.
Podiumplan 25 jaar
Het Podiumplan Borger-Odoorn organiseert al 25 jaar lang voorstellingen
voor de groepen 1 t/m 8. Om dit 25 jarig jubileum te vieren, krijgen alle
kinderen een presentje. Dit wordt vrijdag uitgedeeld. We vragen de kinderen
om thuis het doosje open te maken, want er zitten erg kleine batterijtjes bij
geleverd.
Bijlage
Activiteitenlijst 2017-2018
Agenda (05-10 t/m 08-11)
05-10 Staking; geen school!
12-10 Fietsenkeuring groep 5 t/m 8
12-10 Open griezelschool (16.30 – 17.30 uur)
17-10 Teamvergadering
18-10 Nieuwsbrief 4
23-10 t/m 27-10
Herfstvakantie
30-10 Informatieavond continurooster
07-11 Brandweerlessen groep 1 t/m 8
07-11 Teamvergadering
08-11 Nationaal schoolontbijt (ontbijt op school)
08-11 Nieuwsbrief 5
Onze jarigen (van 05-10-2017 t/m 18-10-2017)
06-10 Chris Damhuis (groep 3)
09-10 Uwais Sahili (groep 1-2 blauw)
15-10 Linde Hoving (groep 1-2 geel)
18-10 Isabell Paas (groep 4)

