13 oktober 2016

Vrij
Herhaling van vorige nieuwsbrief: Het stond niet in de jaarkalender die u heeft gekregen,
maar dinsdag 25 oktober zijn alle kinderen ’s middags vrij. Alle leerkrachten hebben dan
samen met de leerkrachten van De Weiert uit Odoorn een middag met OPO activiteiten.
Zoals ook al aangegeven moesten de scholingsmomenten ook nog ingepland worden dit
schooljaar. Hier zijn drie middagen voor ingepland, waarbij we verder gaan werken aan
talentontwikkeling, inzetten van coöperatieve werkvormen tijdens de lessen en dit ook goed
gaan borgen.
De kinderen hebben op de volgende middagen lesvrij:
Maandag 28 november 2016
Donderdag 26 januari 2017
Maandag 13 maart 2017
We hopen dat u een gepaste oplossing / invulling kunt regelen voor uw kind(eren). Excuses
voor het late doorgeven hiervan, maar hopende op uw begrip in deze samenloop van
omstandigheden.

Fietsenkeuring
Op vrijdagmiddag 4 november zal er een fietsenkeuring voor de kinderen van groep 5 t/m 8
plaatsvinden bij ons op school. Vanaf 13.15uur zal dit gebeuren.

De gezonde school / traktaties en pauzehap
Als team zijnde hebben we vorig schooljaar uitgesproken toe te willen werken naar ‘de
gezonde school’. Een gezonde school stimuleert planmatig en structureel de gezondheid en
veiligheid van de kinderen. Daarbij gaat het om vier pijlers: lesaanbod verzorgen, eventuele
aanpassingen in de omgeving doorvoeren, gezondheidsproblemen signaleren en afspraken
over gezondheid vastleggen in beleid.

Inmiddels heb ik bij zowel de MR als de OR het hier over gehad. We zijn bezig een beleid op
te stellen rondom de pauzehap en het traktatiebeleid. Dit overleggen we samen met de OR
en zal vastgesteld worden met de MR oudergeleding.

Aanwezigheid directie op De Zweng
Dinsdag 25 oktober
Donderdag 27 oktober
Woensdag 2 november
Donderdag 3 november
Maandag 7 november
Donderdag 10 november

Nationaal schoolontbijt
Op donderdagochtend 10 november vindt het nationaal schoolontbijt plaats. Wij doen hier
ook aan mee. Op deze ochtend zullen we gezellig in de groepen met elkaar ontbijten. Dit jaar
zal het waarschijnlijk voor groep 3 & 4 helemaal speciaal worden, want die zijn uitgenodigd
om op het gemeentehuis te ontbijten samen met de burgemeester. Meer informatie volgt
na de vakantie.

Zakelijke ouderavond 16 november a.s.
De zakelijke ouderavond wordt de afgelopen jaren wisselend bezocht. Omdat hier toch wel
enige voorbereiding in gaat zitten willen we als MR/OR/team en directie graag van tevoren
inventariseren hoeveel mensen er van plan zijn te komen. Dan kunnen we na de vakantie
bepalen of we de avond gaan organiseren met een gastspreker erbij. De zakelijke
documenten van zowel mr/or/directie zullen sowieso ter inzage op school komen te liggen.
Als u van plan bent deze avond te komen dan graag een mailtje sturen naar: obsdezweng@opborger-odoorn.nl en dat dan graag voor dinsdag 25 oktober. Dan laten we u
eind die week weten of we de avond gaan organiseren of niet.Alvast dank.

Website
Zoals u wellicht al hebt gezien is de website weer actueel! Er zijn al vele nieuwe nieuwitems
geplaatst met bijpassende foto’s, dus neemt u vooral snel een kijkje op www.obs-dezweng.nl

Plaatsen van foto’s
Bij de inschrijving kunt u altijd aangeven of u akkoord of niet akkoord gaat met het plaatsen
van foto’s op onze website. Nu worden er ook wel eens foto’s geplaatst door de
combicoaches op hun facebook bij evenementen, hartstikke leuk natuurlijk, maar dat is
onder schooltijd. Daarom: indien u problemen hiermee heeft en niet wilt dat het op social
media terecht komt kunt u mij een mail hierover sturen naar: obs-dezweng@opoborgerodoorn.nl Dan zullen wij hier zorg voor dragen. Indien ik niet wat ontvang ga ik uit van
instemming.

KINDERBOEKENWEEK
Van 5 t/m 16 oktober is het kinderboekenweek.
Voor altijd jong! is het thema van de Kinderboekenweek. Opa’s en oma’s spelen een belangrijke rol in
het leven van kinderen. Ook in kinderboeken. Dat begint bij Opa en oma Pluis van Dick Bruna.
De 87-jarige Dolf Verroen schrijft het Kinderboekenweekgeschenk 2016. Prentenboek van de
Kinderboekenweek wordt gemaakt door Floor Rieder.
Voorlezen: Goed voor de spraak en taalontwikkeling!
Door voor te lezen:
• leer je nieuwe woorden kennen
• leer je luisteren
• leer je onthouden
• leer je goede zinnen maken
Leuke boeken:
Peuters
Opa en oma Pluis, Dick Bruna
Karel en zijn opa, Liesbet Slegers
Kleuters
Appie en opa, Rian Visser
Boer Boris gaat naar oma, Ted van Lieshout
Middenbouw
De verdwenen oma, Oma verdacht, Mieke van Hooft
De oma van de oma van mijn oma, Marc ter Horst
Bovenbouw
De rode zwaan, Sjoerd Kuyper
De regels van drie, Marjolijn Hof
Leuke links:
http://kindentaal.logopedie.nl/site/voorlezen
www.kinderboekenweek.nl

Heeft u nog vragen?
Voor vragen kunt u contact opnemen met de logopedist van de afdeling Jeugdgezondheidszorg via
logopedie@ggddrenthe.nl.

