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Staking
Woensdag 14 februari vinden opnieuw stakingsacties in het primair onderwijs plaats (Groningen,
Friesland en Drenthe). Ook onze school doet mee aan deze actie en zal dan dicht zijn.
Griepepidemie
Vorige week teisterde een
griepepidemie onze
school. In sommige
groepen waren maar liefst
tien kinderen tegelijk ziek.
Een vreemd gezicht, als je
zo’n halfvolle groep in
loopt. Tegelijkertijd is dit de
tijd voor de kinderen om de
cito toetsen
toe wat veel
allerleukste
Gelukkig
andere
werken de
ridders en
zijn druk
apparaten
onderdelen
gezet:

te maken. Veel inhalen dus en af en
cito’s op één dag. Niet het
werk, maar soms even
onvermijdelijk.
worden er naast de cito toetsen ook
dingen gemaakt op school. Zo
groepen 1 en 2 al een hele tijd over
kastelen. De kinderen uit groep 8
bezig geweest met techniek. Oude
werden uit elkaar gehaald en met de
werden nieuwe apparaten in elkaar
Robots.

Judo clinics
Juf Esther (combi coach) en de judovereniging worden op drie
maandagen (5, 12 en 19 februari) judo clinics gegeven voor de groepen
1 t/m 6. Dit gebeurt in de gymzaal.
08.30 – 09.30 uur
Groep 6
09.30 – 10.15 uur
Groep 5
10.30 – 11.15 uur
Groep 4
11.15 – 12.00 uur
Groep 3
13.00 – 14.00 uur
Groep 1/2 geel
14.00 – 15.00 uur
Groep 1/2 blauw
Stagiaires
Meester Gerrit Jan, hij liep stage in groep 4, heeft z’n stageperiode bij ons op school afgerond en
vervolgt z’n opleiding op een andere basisschool.
Meester Metse heeft z’n stage in groep 1/2 blauw afgerond en gaat binnenkort naar groep 3.
Het duurt nog een tijdje, maar in de eerste week na de voorjaarsvakantie komt Femke (Esdal
College) een week snuffelstage lopen in groep 1/2 blauw.

o.b.s. De Weiert, De Goorns 28, 7873 AM Odoorn. Tel: 0591513450. E-mailadres: obs-deweiert@opoborger-odoorn.nl

Doe dag Terra College
Kinderen uit groep 8, die belangstelling hebben voor het Terra College, kunnen een dagdeel op die
school meedraaien. De leerlingen kunnen op deze Doe Dag een aantal korte lessen volgen, zowel
theorie als praktijk. Op deze manier worden de kinderen geïnformeerd over Het Groene Lyceum,
de sportklas en het VMBO op het Terra College.
De Doe Dag vindt plaats op woensdag 21 februari van 13.30 uur tot 16.30 uur.
Je kunt je telefonisch (0591-617344) of via de mail (emmen@voterra.nl.) opgeven
Hierbij moet je vermelden van welke basisschool je komt en aan welke keuzerichting je meedoet
(VMBO, Groene Lyceum, Sportklas VMBO). Ouders/verzorgers zijn ook welkom op deze middag.
Agenda (01-02 t/m 07-03)
01-02 Teamvergadering
13-02 Teamvergadering
14-02 Nieuwsbrief 11
16-02 Loopspeltoernooi groep 3/4 in Borger
18-02 Rapport gaat mee naar huis
20-02 Rapportbespreking
21-02 Rapportbespreking
26-02 Eerste dag voorjaarsvakantie
02-03 Laatste dag voorjaarsvakantie
06-03 Teamvergadering
07-03 Nieuwsbrief 12
Onze jarigen (van 01-02-2018 t/m 14-02-2018)
03-02 Jarno Rossel (groep 8)
03-02 Lieke Rossel (groep 8)
07-02 Juul Hidding (groep 6)
11-02 Roan Lage (groep 7)
12-02 Ilse Warringa (groep 8)

