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Even voorstellen
Via deze weg wil ik me alvast graag aan u voorstellen. Mijn naam is Martine Stulp. Ik ben
opgegroeid in Valthe en Exloo en woon nu samen met mijn vriend Marlow in Emmen. In mijn vrije
tijd ben ik graag bezig met muziek; ik speel viool in verschillende formaties. Verder houd ik van
lezen en maken we samen graag uitstapjes.
In 2000 ben ik begonnen als leerkracht en heb ik op verschillende scholen in de gemeente BorgerOdoorn gewerkt, waarvan ook enkele jaren als intern begeleider. Sinds 2012 ben ik teamleider op
O.B.S. 75 in Nieuw-Buinen. Ik heb hier zes jaar lang met plezier gewerkt en wil nu graag mijn kijk
verbreden door op een andere school te gaan werken en nieuwe mensen te leren kennen. Dit is
een goed moment; ik laat een prachtige school achter en kan met een goed gevoel afscheid
nemen.
Op 3 september start ik als schoolleider op O.B.S. de Weiert. Een nieuwe baan waar ik enorm veel
zin in heb. Met de MR en met mijn nieuwe collega’s heb ik al kennis gemaakt. Ook ben ik nu al af
en toe aanwezig op de Weiert; Roelof wil de school graag met zorg overdragen en ik wil heel
graag een mooie start maken en goed voorbereid zijn op het nieuwe schooljaar.
U gaat me ongetwijfeld zien of spreken op het plein, in de buurt, of in de school, want ik vind het
belangrijk dat u weet wie ik ben, zodat we elkaar in de toekomst gemakkelijk kunnen vinden.
Graag tot ziens in het nieuwe schooljaar.
Coördinator oud papier inzameling gezocht
Al jaren zamelen we met succes het oud papier in Odoorn in. Dit levert de ouderraad jaarlijks €
3.500 tot € 4.000 op. Hiervan kunnen we leuke dingen organiseren voor de kinderen en uitgaven
doen die anders niet mogelijk zouden zijn. Zo zijn in het verleden speeltoestellen aangeschaft
zoals de pannakooi en worden er nieuwe schoolshirts besteld. De ouderraad is dan ook heel blij
met de inzet van ouders/vrijwilligers die dit de afgelopen jaren mogelijk hebben gemaakt!! Dit heeft
er mede voor gezorgd dat de ouderbijdrage die op OBS de Weiert wordt gevraagd laag blijft.
Met ingang van het nieuwe schooljaar zoekt de ouderraad iemand die het inzamelen van het oud
papier coördineert. De werkzaamheden zijn grofweg:
- 1x per jaar een planning maken en deze communiceren naar de ingeplande ouders
- 1x per jaar per mail de jaarplanning afstemmen met Virol (de inzamelaar)
- 5x of 6x per jaar bewaken dat er voldoende vrijwilligers beschikbaar zijn op de geplande data
We hopen dat er een nieuwe coördinator op staat die deze taak op zich wil nemen. Op die manier
kunnen we het oud papier in Odoorn blijven inzamelen en blijft deze belangrijke inkomstenbron
behouden. Belangstelling? Graag even melden bij Roelof of een berichtje naar één van de leden
van de Ouderraad.
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Jonge en oud
De afgelopen weken hebben we weer twee voorbeelden
gezien hoe jong en oud perfect samen gaan. De kinderen van
groep 6 hebben een bezoek gebracht aan de Paasbergen en
hebben daar met bewoners allereli spelletjes gedaan.
Afgelopen maandag kwam de rolstoelvierdaagse bij school. Bij
aankomst kregen de 197 deelnemers een glaasje fris, waarna
de hele school door werd “gerold”. Op het kleuterplein konden
de deelnemers nog spelletjes bekijken en liedjes beluisteren
van groep 1 en 2. Er werd door sommigen luidkeels mee
gezongen.
Agenda (vanaf 13-06)
13-06 Schoolreis groep 7/8 (t/m 15-06)
19-06 Schoolreis groep 3/4
19-06 Schoolreis groep 5/6
20-06 Groep 8 naar Atlas Theater (Pieter Roelf concert van het NNO)
21-06 Spreekuur jeugdverpleegkundige
25-06 Schoolreis 1/2
26-06 OR vergadering
27-06 Nieuwsbrief 18
28-06 Teamvergadering
03-07 MR vergadering
09-07 Zwemwedstrijden groep 6, 7 en 8
09-07 Rapport mee
10-07 Rapportbespreking
11-07 Rapportbespreking
11-07 Nieuwsbrief 19
11-07 Spreekuur schoolarts
12-07 Spreekuur jeugdverpleegkundige
17-07 Musical groep 8 (Valthe)
18-07 Afscheid groep 8
20-07 Vossenjacht (12.00 uur vakantie)
Onze jarigen (van 14-06 t/m 27-06)
16-06 Floyd Hidding (groep 3)
18-06 Jesse Veen (groep 1-2 blauw)
18-06 Saar Steenge (groep 1-2 geel)
21-06 Damian Stam (groep 8)

