5 september 2017

Belangrijke data:
Dinsdagmiddag 12 september: Alle kinderen ’s middags vrij i.v.m. studiemiddag
Vrijdag 15 september: Workshops voor groep 5 en 6 Beleef-en-doe-festival
Zaterdag 16 september: Beleef-en-doe-festival in Exloo met de belevingsrun
Maandag 25 september: Informatieavond. Algemene start 19.00uur, vanaf
19.30uur inloop in de groepen. Informatie volgt.
Woensdag 4 oktober: Start Kinderboekenweek ‘Griezelen’
Donderdag 5 oktober: Dag van de leraar

Mededelingen
Gisteren hebben we het nieuwe schooljaar fijn opgestart.
Voor de zomervakantie had ik u al de schoolkalender 2017 – 2018 toegestuurd. Voor de
zekerheid stuur ik u bij deze toch al snel de nieuwsbrief met de belangrijke data.
Dinsdagmiddag 12 september a.s. hebben we al de eerste studiemiddag gepland staan en
zijn alle kinderen vrij. Dit vanwege de beschikbaarheid van de trainer en tevens ook om met
het nieuwe team gelijk een goede koers neer te zetten rondom talentontwikkeling.
Ik probeer het zo voor elkaar te krijgen dat morgen alle ‘oudste kinderen’ van elk gezin een
schoolkalender meekrijgt op papier. Als er wijzigingen plaatsvinden in de jaarkalender leest
u dat altijd terug in een nieuwsbrief. Tevens zal er een schoolkalender op het prikbord in de
hal hangen waarbij wijzingen ook toegevoegd worden. Die toevoegingen proberen we
uiteraard te minimaliseren en toch kan het zijn dat er soms nog iets tussenkomt.

We hebben er als team zin in om er een mooi jaar van te maken met elkaar!
Is er iets of is iets onduidelijk dan kunt u altijd bij de leerkrachten of bij directie aankloppen.

Gymnastiek
Vandaag konden we geen gebruik van het gymlokaal maken, aangezien er spoedreparaties
hebben plaatsgevonden. We kunnen er als het goed is snel weer gebruik van maken.
Meester Leon neemt de lessen over van juf Esther, die voor de vakantie van een dochter
bevallen is. In deze nieuwsbrief stelt Leon zich voor.
Op dinsdag- en donderdagmiddag zullen groep 2-3-4 samen gymnastiek in het speellokaal
hebben. Op dinsdagmiddag zal dit onder leiding van meester Leon zijn en donderdagmiddag
zal juf Mandy deze les in het gymlokaal geven.
Met ingang van het schooljaar 2017 – 2018 is er de mogelijkheid om te douchen bij de
gymnastiek, maar dit is niet verplicht. Wel vragen we aan u om altijd een handdoek mee te
nemen i.v.m. het schoonmaken van de voeten.
Gymtijden
Groep 2-3-4 dinsdag en donderdag 13.15uur
Groep 5-6
dinsdag 14.15uur (1e half jaar, 2e half jaar wissel met gr. 7-8)
donderdag 14.15uur
Groep 7-8
maandag 14.15uur (1e half jaar, 2e half jaar wissel met gr. 5-6)
donderdag 14.15uur

Even voorstellen
Mijn naam is Leon de Vries en ik ben sinds juni 2017 in dienst bij de gemeente
Borger-Odoorn als combi coach gezonde leefstijl in het sociaal domein. Per
september start ik ook met het geven van bewegingsonderwijs. Ik vervang juf
Esther tijdens haar zwangerschapsverlof op OBS De Linderakkers en OBS De
Zweng. Daarnaast verzorg ik aankomend schooljaar het bewegingsonderwijs
op C.B.S. De Borgh, OBS De Meander, Montessorischool en Daltonschool Ees.
Ook organiseer ik na schoolse activiteiten, als sportfeesten, de Nationale
Sportweek en de buitenspeeldag. Zelf heb ik jaren lang aan korfbal gedaan,
maar mag ik ook graag mountainbiken, kite-surfen en hardlopen. Ik heb erg
veel zin om aan de slag te gaan in het basisonderwijs in deze mooie
gemeente.

Nieuws van de bibliotheek
Het nieuwe schooljaar is weer begonnen en de start van het nieuwe
schooljaar valt dit jaar samen met de week van de alfabetisering.
Op school leren alle kinderen lezen en schrijven maar helaas is het zo dat toch heel veel
volwassenen moeite hebben met lezen en schrijven.
In de week van de alfabetisering willen we de focus leggen op het belang van taal.
Want taal is belangrijk. Praten, luisteren, lezen en schrijven. We hebben allemaal taal nodig
om mee te doen in onze maatschappij. Elk mens leeft zijn eigen verhaal.
Tijdens de week van de alfabetisering willen we mensen uitnodigen om verhalen te delen.
Dit willen we doen door middel van de huiskamerverhalenroute op donderdag 7
september, die wordt georganiseerd door de bibliotheken in samenwerking met Andes, de
sociale teams en Stichting Lezen en Schrijven. We hebben een aantal mensen bereid
gevonden om hun huiskamer open te stellen zodat mensen langs kunnen komen om naar
een verhaal of gedicht of misschien wel muziek te luisteren. Loop mee en laat je verassen.

Er zijn huiskamerverhalenroutes uitgezet in Nieuw Buinen en Valthermond. De route kan
’s middags gelopen worden van 14.30 uur – 16.30 uur of ’s avonds van 18.30 – 20.30 uur.
Startpunt is de bibliotheek. De bibliotheek als ‘huis van verhalen’ oftewel taalhuis: in de
bibliotheek vind je boeken met verhalen en informatie. In de bibliotheek zelf vindt je de
verhalen in de vorm van boeken maar de bibliotheek geeft ook toegang tot verhalen in
digitale vorm: E-books en informatie in digitale bestanden.
In de bibliotheek helpen we graag bij het zoeken naar verhalen. Mensen kunnen van
oudsher bij ons terecht voor het zoeken naar boeken en informatie maar we helpen nu ook
als mensen moeite hebben met lezen en schrijven, zij kunnen zich melden bij de bibliotheek
en via het taalhuis gaan we kijken op welke manier we de
mensen het beste kunnen helpen.
Loop je ook mee donderdag?

Aanwezigheid directie
Onder voorbehoud ben ik op de volgende dagen op De Zweng aanwezig:
Maandag 4 september t/m 12.30
Dinsdag 5 september
Donderdag 7 september t/m 12.00uur directieoverleg Borger
Maandag 11 september ’s middags
Dinsdag 12 september ’s middags tijdens studiemiddag team
Vrijdag 15 september
Dinsdag 19 september
Donderdag 21 september
Maandag 25 september
Donderdag 28 september

