5 april 2017

Belangrijke data:
Donderdag 6 april: Theoretisch verkeersexamen groep 7
Woensdag 12 april: Schoolvoetbaltoernooi
Donderdag 13 april: Paasactiviteiten op school: Groep 1 t/m 4 gaat eieren
zoeken groep 5 t/m 8 gaat neutie schieten
Vrijdag 14 april en maandag 17 april: Alle kinderen vrij
Dinsdag 18 en woensdag 19 april: Groep 8 Iep eindtoets
Vrijdag 21 april: Koningsontbijt in de klassen en koningsspelen. Alle kinderen om 12.00uur
vrij
Maandag 23 t/m vrijdag 27 april: vakantie

Schoolfruit
Fruitlevering week 14 (3 t/m 7 april):
1. Pitloze witte druiven
2. Sinaasappel
3. Elstar appels
Dit is de laatste week dat het schoolfruit op school
geleverd wordt.

Op school komen
We hebben twee ingangen tot het schoolplein: via de hoofdweg het pad volgen richting het
schoolplein. De andere mogelijkheid is via de zij-ingang vanaf het pad naar het dorpshuis.
Het grote hek (ingang zijweg/parkeerplaats) willen we graag voor de veiligheid van iedereen
dicht houden. Alvast dank voor de medewerking hierin.

Tennislessen
‘Maak kennis met tennis’ wordt op dinsdagmiddag 11 en 18 april op OBS de Zweng
aangeboden. Deze lessen zullen op de tennisbaan in Exloo gehouden worden en bij slecht
weer kan er worden uitgeweken naar de gymzaal. De lessen zullen gegeven worden door
Wiebe Tolsma. Hij is trainer bij O.T.C. Voevke. Om alle groepen deze lessen te kunnen
aanbieden willen we om 13.00uur met de kinderen van groep 7 en 8 starten. Zij mogen daar
bij de tennisbaan verzamelen, en anders om 13uur bij school zijn om gezamenlijk er naar toe
te lopen. Vervolgens zullen groep 2/3/4 tennisles krijgen en als laatste komt groep 5 en 6

aan de beurt. Het houdt in dat de les dan iets
later afgelopen is, rond 15.30uur. Als ze van u als
ouder zelfstandig naar huis mogen gaan vanaf de
tennisbaan is dit voor ons akkoord, anders
kunnen ze met juf Herma en juf Esther terug naar
school.

Gymtijden
Per direct zijn er aanpassingen gemaakt in de gymtijden.
De volgende momenten gaan de kinderen van groep 3 t/m 8 gymnastieken:
Maandagmiddag: groep 5/6
Dinsdagmiddag: groep 2/3/4 en 7/8
Donderdagochtend: groep 5/6
Vrijdagochtend: 3/4 en 7/8

Pauzehap en traktaties
In de plannen van de school stond dat we gingen voor het vignet ‘de gezonde school’. Dit is
tijdens de ouderavond dit schooljaar ook ter sprake gekomen en destijds merkten we al dat
dit idee niet breed gedragen werd. Als team hebben we besloten om niet vignet ‘de gezonde
school’ te moeten behalen . We vinden het wel erg belangrijk dat we gezond eten en drinken
en veel bewegen en wij op school moedigen dit dan ook aan. Het is uiteraard ook altijd een
lastige scheidslijn  wat bepaalt school wel en wat niet? Uiteindelijk gaat het erom dat we
een compromis tussen de thuissituatie en school kunnen bewerkstelligen waar we ons dan
ook aan houden met elkaar. We denken dat we dit hebben gerealiseerd met onderstaande
afspraken, welke elk jaar geëvalueerd zullen worden, zowel in het team als in de
medezeggenschapsraad/OR.
De ochtendpauze op school is het moment om even iets te eten en te drinken. Dat is
belangrijk om het vol te houden tot de middagpauze. Alleen is een pauzehap niet bedoeld
als hele maaltijd. Geef daarom iets mee wat niet te groot is en niet teveel calorieën bevat.
Op woensdag, donderdag en vrijdag (samenlopend met het EU-fruitproject dit jaar) en de
maandag zijn onze zogenaamde “gruitdagen”. Op deze drie dagen nemen de kinderen
groente of fruit mee voor de pauze. Als ze volgens u meer nodig hebben dan is op deze
dagen een stuk brood extra akkoord om mee te geven of iets van onderstaande
voorbeelden:
Fruit: alle soorten zoals kiwi, appel, aardbeien, ananas
Rauwkost: tomaat, komkommer, paprika e.d.
Brood: bruin / volkoren snee brood of een bolletje
Knäckebröd of cracker
Stukje ontbijtkoek
Mueslibolletje
Rozijnen
Melk / karnemelk
Water

Op één dag in de week willen we het loslaten als u ook wat anders mee wilt geven. Dat zal
dit schooljaar de dinsdag zijn.
Traktatiebeleid
Jarig zijn en de verjaardag vieren is een feest voor een kind! We willen altijd stilstaan bij deze
bijzondere gebeurtenis voor het kind. Trakteren op zich is ook al een feest. Bedenk dat een
traktatie altijd een extraatje is en dus niet groot hoeft te zijn.
Een traktatie hoeft natuurlijk niet altijd iets eetbaars te zijn. Een klein cadeautje kan ook
(pen/potlood, bellenblaas e.d.). Op de website www.gezondtrakteren.nl staan leuke en
gezonde traktatietips!
Afspraken trakatiebeleid
 Maak traktaties niet te groot s.v.p.
Vooral in de onderbouw is een
traktatie al gauw een hele maaltijd.
 De traktatie wordt uitgedeeld en
tijdens de 10uur pauze opgegeten (zo
creëren we geen extra eetmoment).
 We moedigen aan om een gezonde
traktatie te doen in de klas. Dit geldt
tevens voor de leerkrachten.

Even voorstellen
Hallo,
Vanuit de MR kreeg ik het verzoek of de intern begeleider van obs De Zweng zich voor wilde
stellen. Bij veel ouders ben ik nog niet bekend.
Daar zal ik door het schrijven van dit stukje iets aan doen!
In april 2014 ben ik op De Zweng begonnen als tijdelijke ib-er. Naast mijn 2 andere scholen
zou ik De Zweng tot aan de zomervakantie begeleiden.
Vanuit OPO is me gevraagd om dit na de zomervakantie nog even door te zetten in verband
met het op handen zijnde inspectiebezoek van september ’14.
Het tijdelijke is heel soepel overgegaan in vast en het voorstellen omdat ik nieuw
binnenkwam is er niet van gekomen. Het voelde immers al als vertrouwd.
Beter laat dan nooit!
Mijn naam is Rika Grooten. Ik woon in Buinerveen, ben getrouwd en ben moeder van 3
dochters.
Vanaf mijn 21ste ben ik werkzaam in het onderwijs. De eerste 18 jaren heb ik met veel plezier
in het Speciaal Basisonderwijs van Stadskanaal doorgebracht.
Daarna heb ik een opleiding gevolgd voor Intern Begeleider en heb tegelijkertijd de overstap
naar het basisonderwijs gemaakt. Ook in het basisonderwijs werk ik met veel plezier. In 2004
ben ik bij OPO in dienst gekomen op OBS 75, als groepsleerkracht 7/8, in combinatie met ibwerk. In de loop der jaren ben ik gevraagd om ook als ib-er in Drouwenermond , Buinen,
Nieuw-Buinen en Exloo te gaan werken. In 2012 ben ik na 30 jaar lesgeven verder gegaan als
bovenschools ib-er.
Zo, dit is het persoonlijke stuk.

Mijn werk op de Zweng bestaat uit een heleboel zaken die ik in het kort zal noemen.
Allereerst de groepsbespreking. Samen met de leerkracht bespreken we alle leerlingen en de
resultaten. Dit gebeurt op groepsniveau, maar ook op individueel niveau. Zijn de
vorderingen in orde? Heeft dit kind nog iets nodig? De bevindingen worden besproken in
een plenair zorgoverleg.
De resultaten op groepsniveau worden meegenomen en ook bekeken op schoolniveau. Hoe
staat de Zweng er voor? Dit wordt met het hele team besproken en worden eventuele
afspraken gemaakt. Wat kunnen we van elkaar leren en wat hebben we als team nodig?
Daarnaast draag ik zorg voor het aanvragen van een extern onderzoek, bespreek ik met de
leerkrachten hoe de inzet zal zijn na het onderzoek en draag ik zorg voor het dossier.
De leerkrachten kunnen met hun hulpvragen bij mij terecht en samen zoeken we naar de
beste oplossing.
Mijn werkdag voor de Zweng is dit schooljaar de donderdag, maar ik ben er ook vaak op
maandagmiddag. De deur van mijn kantoor staat altijd open voor ouders, dus ik zou zeggen;
“Kom gerust langs”.
Ik zou graag willen afsluiten met een citaat van Gerard Kemkers (oud top-schaatster) dat me
aanspreekt.
‘Jij presteert beter door wij centraal te stellen’
Met vriendelijke groet, Rika Grooten

Tevredenheidsenquête
In de volgende nieuwsbrief zal ik terugkoppeling geven ten aanzien van de resultaten van de
tevredenheidsenquête.

Aanwezigheid directie
Onder voorbehoud ben ik op de volgende dagen op De Zweng aanwezig:
Woensdag 5 april
Donderdag 6 april (ochtend in Borger)
Vrijdagochtend 7 april
Woensdag 12 april
Donderdagochtend 13 april

