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Boomfeestdag
Woensdag 14 maart doen de groepen 5 en 6, samen met de groepen 5/6 van de scholen uit Ees
en Exloo, mee aan de boomfeestdag in de gem. Borger-Odoorn. Ze gaan dan, samen met nog
een aantal scholen, naar Poolshoogte. Daar worden de kinderen in drie groepen verdeeld. Het
programma is als volgt:
08.25 uur:
08.45 uur:

Vertrek op fiets vanaf school
Ontvangst; kinderen krijgen een t-shirt
(voor over de jas)
09.00 uur:
Opening met o.a. gedeputeerde
Jumelet en wethouder Buijtelaar
09.30 uur:
Start programmma (insectenhotel,
bomen, vuur, sport, planten)
10.25 uur:
Pauze
10.35 uur:
Vervolg programma (insectenhotel,
bomen, vuur, sport, planten)
12.00 uur:
Einde programma en terug fietsen naar
school
Het is verstandig om oude kleren en stevige schoenen aan te doen. Het hele programma speelt
zich buiten af en het is goed om de kledingkeuze aan te passen bij de weersomstandigheden. Het
is verstandig om na de activiteit thuis een tekencontrole te doen.
Leefstijlonderzoek gemeente Borger-Odoorn: doe mee!
De gemeente is erg nieuwsgierig naar de leefstijl van de mensen die in Borger-Odoorn wonen.
Bewegen ze? Hoe doen ze dat dan en waarom? En wat eten mensen? Als we de antwoorden op
deze vragen weten, kan de gemeente het beleid zo goed mogelijk laten aansluiten bij de behoeften
en wensen die er zijn. Daarom wordt er voor de derde keer een leefstijlonderzoek gehouden onder
een grote groep inwoners.
Een gezonde leefstijl is voor iedereen belangrijk. Ook deze school werkt daarom mee aan het
onderzoek van de gemeente. We vragen de ouders/verzorgers van kinderen in groep 1 t/m 4 om
een (online) vragenlijst in te vullen over hun kind. De kinderen in de groepen 5 t/m 8 vullen de
vragenlijst zelf in de klas in.
Hoe doen we mee aan het onderzoek?
De kinderen van groep 5 t/m 8 vullen hun vragenlijst in de klas in. Zij krijgen dus geen vragenlijst
mee naar huis. Voor de kinderen van groep 1 t/m 4 geldt dat zij een kaart mee naar huis krijgen.
De ouders/verzorgers kunnen de enquête dan eventueel samen met hun kind(eren) invullen. Alle
gegevens worden vertrouwelijk behandeld, niet aan derden doorgegeven en de resultaten worden
anoniem gepresenteerd.
Wat doet de gemeente met de resultaten?
De gemeente wil graag zien of het beweegaanbod en -beleid aansluit bij de behoeften die
inwoners hebben. Het heeft bijvoorbeeld geen zin om basketbal aan te bieden, als daar maar
weinig interesse in is. Ook kan met de uitkomsten van het onderzoeken worden gekeken of het
werk van de combi coaches goed aansluit bij de behoeften en of het project Gezonde Leefstijl
effect heeft. We vinden het dan ook erg fijn als zoveel mogelijk kinderen de vragenlijst (samen met
hun ouders/verzorgers) invullen!
Esther Kuilman
Combi coach onderwijs & sport (Exloo-Odoorn-Valthe)
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Inval
De laatste tijd hebben we op school te
maken met een griepgolf. Eerst was het de
beurt aan de kinderen en nu vallen ook
enkele leerkrachten uit. Gelukkig is er nog
steeds inval, zodat we geen groepen naar
huis hoeven te sturen. Hoe dit in de
toekomst verlopen zal……??????
Heeft u een leerkrachtenopleiding gevolgd of
weet u iemand die dit heeft, dan kunt u zich
opgeven als invalleerkracht (op school).
Agenda (08-03 t/m 05-04)
14-03 Boomfeestdag groep 5/6
15-03 Teamvergadering
16-03 Voorstelling groep 7/8 (Odoorn)
21-03 Nieuwsbrief 13
27-03 Teamvergadering
28-03 Eieren zoeken (groep 1/2 en neuties schieten (groep 3 t/m 8)
30-03 t/m 02-04 Vrij Paasweekend
04-04 Studiedag OPO; kinderen vrij
05-04 Teamvergadering
05-04 Nieuwsbrief 14
Onze jarigen (van 08-03-2018 t/m 05-04-2018)
08-03 Danny Slomp (groep 6)
10-03 Silje Olsman (groep 4)
12-03 Mila Lage (groep 5)
13-03 John Paas (groep 7)
14-03 Daan Trip (groep 1-2 blauw)
14-03 Roy Klooster (groep 8)
19-03 Laurens Kuipers (groep 5)
20-03 Norah Ditzel (groep 1-2 geel)
20-03 Noëlle Buisman (groep 3)
21-03 Alwin Komduur (groep 4)
21-03 Eline Meijering (groep 8)

