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Kalender aug.sept
27-08 inleverdatum
zonnebloemactie
31-08 vergadering MR
06 t/m 10-09 startgesprekken
(uitnodiging volgt)
10-09 gr. 7/8 golfclinic Exloo
(o.v.b.)
14-09 gr. 3/4 voorstelling op
de Weiert
15-09 ouderavond groep 8
(info VO)
24-09 sportdag gr. 3 t/m 8
Over de activiteiten
hierboven wordt u t.z.t.
speci ek op de hoogte
gebracht.
In de volgende schoolweek
ontvangt u ook de kalender
met overige data voor dit
schooljaar.

OPO bestaat 10 jaar!
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Stichting Openbaar Primair
Onderwijs (OPO) BorgerOdoorn bestaat 10 jaar en
dat vieren we komend
schooljaar met diverse
muzikale activiteiten op alle
scholen. Op de eerste
schooldag zullen alle
kinderen op een feestelijke
manier op school worden
onthaald.

Eerste schooldag maandag 23 augustus
Deze week hebben de leerkrachten vol frisse energie de
lokalen ingericht en de lessen voorbereid. We zien er
ontzettend naar uit om maandag de kinderen weer te
verwelkomen.
Groepsvorming
De eerste dag staat in het teken van praten over de vakantie,
wennen aan een nieuw lokaal en misschien ook aan een
nieuwe leerkracht. Ook gaan de kinderen met hun leerkracht
in gesprek over de groepsafspraken. Welke afspraken
vinden de kinderen belangrijk voor de sfeer? De
belangrijkste afspraken worden vastgelegd en hier wordt in
de loop van het jaar regelmatig naar terugverwezen. Ook
stellen we vanaf oktober weer maandelijks een
omgangsregel centraal binnen het gehele kindcentrum.
Plekje in de klas
Met de leerkrachten hebben we gezamenlijk afgesproken
dat de kinderen op de eerste schooldag een plek in de klas
krijgen toegewezen (in plaats van zelf te laten kiezen). Zo
voorkomen we dat er voor schooltijd al vanuit een pikorde
wordt ‘ onderhandeld’ en dat dat voor het ene kind heel leuk
uitpakt en voor een ander misschien wel heel ongelukkig.
De leerkrachten hebben zich goed verdiept in de kinderen
en via overdrachtsgesprekken bekeken hoe de groepjes
allereerst gevormd kunnen worden. Uiteraard kan dit later
door veranderd inzicht van de leerkracht, of op verzoek van
de kinderen in goed overleg gewijzigd worden.

Protocol corona
Aangezien de coronacijfers er opnieuw niet gunstig uitzien,
houden we ook op de Weiert het protocol aan zoals dat
vorig schooljaar gold. De kinderen zijn hieraan gewend en
beginnen hun schooljaar dan niet met extra veranderingen.
Zodra er landelijk een heroverweging plaatsvindt, passen we
ook voor de Weiert het protocol weer aan.
In het kort (herhalend):
De kinderen komen via de buitendeur van hun eigen
lokaal naar binnen. Ze wassen na binnenkomst en voor het
eten hun handen.
Groep 6 komt door de hoofdingang binnen en zet de
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ets op het schoolplein.
Volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar.
Ouders mogen in de school, indien zij een afspraak hebben gemaakt en geen coronagerelateerde klachten hebben.
Traktaties mogen alleen verpakt worden aangeboden (i.v.m. hygiëne). Het is niet
gemakkelijk om verpakte traktaties te vinden die ook nog een beetje verantwoord zijn. Een
beetje suiker vinden we niet erg, maar traktaties met veel snoep (zakjes/bekers) zien we
liever niet (ook enkele ouders gaven aan daar niet zo blij mee te zijn). We geven de
traktaties daarom voor de zekerheid mee naar huis.
Drie wijzigingen:
De mondkapjesplicht is komen te vervallen (ook kinderen van groep 7/8 hoeven geen
mondkapje meer te dragen in de hal).
Kinderen mogen met lichte verkoudheidsklachten (af en toe hoesten) naar school.
Kinderen met koorts, keelpijn of andere coronagerelateerde klachten blijven thuis.
Alle groepen hebben weer les van 8.30 uur tot 14.00 uur (wisselende schooltijden zijn niet
meer verplicht, en met alle verschillende ingangen kunnen we voor genoeg afstand
zorgen)

Voor groep 5 t/m 8: het gebruik van Chromebooks op school
Elke leerling vanaf groep 5 heeft een Chromebook in bruikleen. Het Chromebook is
aangeschaft door school (door de stichting) en blijft dus eigendom van de school. Kinderen
wordt gewezen op goed en veilig gebruik van het Chromebook. Indien een Chromebook stuk
gaat door onrechtmatig handelen van de leerling zelf, dan valt de schade niet onder de
aansprakelijkheidsverzekering van de school en doen we een beroep op de particuliere
aansprakelijkheidsverzekering van de leerling/de ouders.
De meeste kinderen hebben inmiddels uit zichzelf allerlei hippe gadgets van
huis mee naar school genomen, en we willen ook graag overige kinderen
vragen om zelf voor een hoofdtelefoon of oordopjes te zorgen. Zo kunnen ze
bijvoorbeeld in de klas hun dictee oefenen zonder anderen te storen. De
kinderen hebben zelf de keuze (oordopjes of een hoofdtelefoon) en kunnen iets
naar eigen smaak meenemen (universele aansluiting: 3,5 mm).
Een muis is niet noodzakelijk, maar sommige kinderen geven hier wel de
voorkeur aan. Hierin zijn ze ook vrij om eventueel een eigen muis mee te nemen (muis met
USB-aansluiting of bluetooth). Het is aan u hoeveel geld u hieraan uit wilt/kunt aangeven, maar
bij o.a. de Action is er volop keuze voor weinig geld.

Hoe gaat het met de zonnebloemen?
In mei hebben alle kinderen een zonnebloem (pit of plantje) mee naar huis gekregen, met tips
om deze tot een mooie hoge bloem te laten groeien.
Is dit nog gelukt? Dan mogen de kinderen (of u als ouder/verzorger) een foto mailen en de
hoogte van de bloem doorgeven om mee te dingen naar een leuk prijsje. De uiterste
inzenddatum is vrijdag 27 augustus.

Gymnastiekrooster groep 3 t/m 8
De kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen twee keer per week gymnastiek in de zaal. Wij volgen
hier nog steeds de voorgeschreven hygiënemaatregelen van de gemeente op. Bij goed weer
kan besloten worden dat er buiten gymnastiekles wordt gegeven. In dit geval hoort u dat een
dag van tevoren.
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Gymkleding: De kinderen nemen een tas mee met een gympak of shirt/hemd met
sportbroek(je). In de gymzaal worden, met het oog op veiligheid en hygiëne, gymschoenen
ten zeerste aanbevolen. In het rooster hieronder ziet u op welke dagen er gymles wordt
gegeven.

Maandag

Woensdag

Vrijdag

groep 6 en groep 8
(eigen leerkracht)

groep 3 t/m 8
(juf Esther, groep 7 meester
Harjo)

groep 3 t/m 5 en groep 7
(eigen leerkracht)

