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Mijn ouders zijn gescheiden. En ik dan?
Je ouders blijven altijd je ouders. Maar als ze gescheiden zijn, is het misschien wel wat moeilijker
om daarmee om te gaan.
Vaak heb je vragen en dingen die in je hoofd blijven zitten, zoals:
 Moet ik verhuizen?
 Ik wil niet kiezen!
 Hoe gaat het met mijn broer en zus?
 Ik wil dat het geruzie stopt!
 Die nieuwe vriend of vriendin van papa of mama …….
 Ik ben bang, boos, verdrietig.
 Hoe moet het nu verder?
 Wie helpt mij?
Misschien snap je iets niet of ben je boos op je ouders. Misschien voel je je verdrietig over de
scheiding en alles wat daarna veranderde. Het kan zijn dat het eigenlijk allemaal wel meevalt en
weer redelijk of goed gaat. Misschien kan je er al best goed mee omgaan en heb je tips voor
andere kinderen.
Bij KIES ben je een aantal keren samen met anderen die hetzelfde meemaken als jij. Acht keer
kom je samen met andere kinderen die ook gescheiden ouders hebben en een begeleider die daar
speciaal voor getraind is. Samen gaan we aan de slag.
Bij KIES gaat het er even om hoe alles is voor jou als je ouders gescheiden zijn en hoe jij er mee
om kunt gaan.
Je hoeft niet te praten en vertellen, het mag. Je mag ook alleen luisteren. Alles blijft in de groep.
Het is immers jouw verhaal. Je mag ook vragen stellen en vertellen wat jij eigenlijk wilt.
Wil je ook naar KIES; overleg dit thuis en meld je aan via je juf.
Kleine impressie van kniepertjes bakken voor groep 1/2 met opa’s en oma’s
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Sport jij ook?
In de week voor de voorjaarsvakantie gaat onze combicoach 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?
- Ben je 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 bel-actie van het jaar daarvoor is geweest.
Aan het einde van groep 8 sta je op het punt om naar de middelbare school te gaan en gaat er een
hoop veranderen. Verandert 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. Dit om te kijken of individuele
knelpunten weggenomen kunnen worden. In het gesprek met de combicoach wordt 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@borger-odoorn.nl of 06-55392806.
www.actiefborgerodoorn.nl
Onze combicoaches onderwijs & sport lanceren in samenwerking met enkele andere partijen een
nieuwe website voor alle sport- en cultuuractiviteiten in de Gemeente Borger-Odoorn. Op
www.actiefborgerodoorn.nl vindt u alle activiteiten waaraan u of uw kind kan 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 combicoaches 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.
Het enige wat wij van u vragen is een account aan te maken. Als ouder/verzorger kunt u met één
account uw kind(eren) opgeven voor activiteiten. Registreren doe je binnen 1 minuut met je emailadres 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.
Bijlage
Voorstelling bibliotheek
Agenda (18-01 t/m 14-02)
17-01 Cito toetsen in groep 2 t/m 8 (t/m 02-02)
17-01 Buitenspeelfeest Odoorn (zie: www.actiefborgerodoorn.nl)
18-01 Gesprekken groep 1/2 geel en blauw
22-01 Cursus leerkrachten groep 5/6 (19.00 uur)
23-01 Teamvergadering
23-01 MR vergadering
24-01 Voorstelling groep 3/4 (Odoorn)
29-01 Cursus leerkrachten groep 7/8 (19.00 uur)
31-01 Nieuwsbrief 10
01-02 Teamvergadering
13-02 Teamvergadering
14-02 Nieuwsbrief 11

Onze jarigen (van 18-01-2018 t/m 31-01-2018)
18-01 Yinthe Bos (groep 1-2 blauw)
21-01 Pippa Kuipers (groep 1-2 geel)
22-01 Stijn Scholten (groep 8)
23-01 Sem Klooster (groep 6)
24-01 Tess Bouma (groep 8)
25-01 Noah de Visser (groep 3)
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