12 januari 2018

Mededeling
Het kalenderjaar 2018 is begonnen. We zijn blij dat we met z’n allen weer goed gestart zijn
op school. We kijken met elkaar terug op een hele prettige en mooie decembermaand. Eerst
alle plezier rondom het Sinterklaasfeest en vervolgens alle betrokkenheid en inzet rondom
het knieperties en spekkendikken bakken en verkopen. Daarna hebben we met iedereen
toegewerkt naar het Kerstfeest en uiteindelijk hebben we een ongelooflijke mooie avond op
school beleefd waarbij de gezelligheid bovenaan stond. We hebben genoten van alle inbreng
van de kinderen en ook zeker de kook- en bakkunsten van de kinderen (en van u…)!
We zijn nu in alle rust weer opgestart met de gebruikelijke gang van zaken, om zo ook
structuur en rust te bieden na de drukke decembermaand.
Als team zijn we druk doende rondom de
talentontwikkeling, mede n.a.v. de ouderavond. De
komende twee dinsdagmiddagen gaan we met het team
aan de slag. We willen concreet een start maken samen met
de kinderen. We zullen u via mail/website op de hoogte
houden. We hebben veel zin om dit vorm te geven.
Ook op digitaal gebied is er van alles gaande. Een
ouderportaal binnen ons administratieprogramma ‘Parnassys’ wordt vormgegeven. Binnen
dit portaal kunt u straks onder meer de resultaten van uw zoon/dochter kunnen inzien. T.z.t.
zal u de code om u aan melden ontvangen. Tevens kunnen we u melden dat we over twee
weken nieuwe chromebooks ontvangen. We hadden deze al voor groep 5 maar zullen nu
ook in groep 6 t/m 8 deze kunnen inzetten.
In de komende periode zullen er verkennende gesprekken plaatsvinden met betrekking tot
de invulling van teamleider op obs De Zweng. Zoals bekend ben ik als interim-directeur
werkzaam ter vervanging van dhr. Piet Reuver. We moeten nu als school toewerken naar
een situatie dat er een nieuwe teamleider het stokje gaat overnemen om zo continuïteit op
de school te waarborgen. Het liefst op korte termijn.
De MR, en dus ook de oudergeleding MR, heeft hierin een stem en zullen een belangrijke rol
vervullen in de procedure. Zodra er meer bekend is over deze invulling zal ik u dit ook doen
toekomen.
Voor nu wens ik jullie allen een heel mooi jaar toe!
Bauke Waslander

Sport jij ook?
In de week voor de voorjaarsvakantie gaat onze combi coach onderwijs & sport (Juf Esther)
een enquête afnemen onder de leerlingen uit groep 4, 5 en 8.
In de enquête worden de volgende vragen gesteld:
- Ben je in het bezit van zwemdiploma’s of volg je zwemles?
- Lid van een sportvereniging en zo ja welke?
- Ben je geen lid, wat vind je leuk om te doen?
- Doe je iets met muziek, zang, toneel of iets dergelijks?
Het doel hiervan is om inzichtelijk te krijgen welke leerlingen geen zwemdiploma hebben of
geen lid zijn van een sportvereniging. In groep 4 wordt daarmee gestart, omdat de meeste
kinderen dan op een punt staan om na of naast zwemles een sportkeuze te maken. In groep
5 wordt dezelfde vragenlijst herhaald, om te kijken wat het effect van de belactie van het
jaar daarvoor is geweest. Aan het einde van groep 8 sta je op het punt om naar de
middelbare school te gaan en gaat er hoop veranderen. Verandert er ook wat in je
sportgedrag/ keuze?
Naar aanleiding hiervan worden de ouders gebeld, van de kinderen die geen zwemdiploma
of zwemles hebben en/of geen lid zijn van een sportvereniging. Dit om te kijken of
individuele knelpunten weggenomen kunnen worden. In het gesprek met de combi coach
wordt er gekeken naar de reden(en) en wat de mogelijkheden zijn om toch te gaan sporten
(indien deze wens er wel is). Samen met het gezin worden acties opgezet om de reden van
inactiviteit aan te pakken. Hierbij kan het gaan om het gezamenlijk zoeken naar een
passende sport, een aanvraag bij het Jeugdsportfonds of een logistieke oplossing als vervoer
het probleem is.
Mochten er vragen zijn of wilt u zelf alvast bellen. Neem dan gerust contact op met Juf
Esther: e.kuilman@borger-odoorn.nl of 06-55392806.

Aanwezigheid directie
Onder voorbehoud ben ik op de volgende dagen op De Zweng aanwezig:
Dinsdagavond 16 januari (MR)
Woensdag 17 januari
Donderdag 18 januari (directieoverleg Borger)
Dinsdagmiddag 23 januari
Woensdag 24 januari
Donderdagmiddag 25 januari
Dinsdag 30 januari
Vrijdag 2 februari

Cito toetsen afname
Vanaf de tweede schoolweek van januari starten met
de cito leerlingvolgsysteem toetsen. Dit zijn landelijke
toetsen van CITO waarmee wij kunnen toetsen welke
ontwikkeling uw kind doorloopt op verschillende
gebieden. De volgende toetsen worden gemaakt: voor
groep 3 t/m 8 rekenen-wiskunde, Spelling,
Woordenschat, Technisch Lezen en begrijpend Lezen
(gr. 4 t/m 8). Rekenen en taal worden in groep 2
getoetst. Wij hopen dat u er rekening mee wilt
houden dat uw kind/kinderen voldoende slaap
krijgt/krijgen en hierdoor uitgerust op school komen.
De toetsen worden verspreid over drie weken
afgenomen om de belasting per dag niet te groot te
maken.

Wilt u meer weten over de Cito-toetsen van groep 3 t/m 8 dan kunt u op onderstaande link
klikken. Op de website van Cito kunt u dan de folder: “Uw kind duidelijk in beeld” openen.
http://www.cito.nl/onderwijs/primair%20onderwijs/lvs_toetsen/voor_ouders

Voorstelling voor peuters en kleuters in de bibliotheken in Borger-Odoorn
Poppentheater Inkipinki heeft een voorstelling gemaakt voor peuters en kleuters
geïnspireerd op het prentenboek van het jaar 2018 ‘Ssst, de tijger slaapt’ van Britta
Teckentrup.
Tijger is jarig en zit te wachten op z’n vriendjes om het samen te vieren. Maar het wachten
duurt zo lang dat tijger in slaap valt. De deftige ooievaar, de stoere vos, het iets te drukke
muisje, de nuchtere kikker en de relaxte schildpad staan voor een grote uitdaging: hoe
komen ze aan de overkant? Tijger ligt namelijk ENORM in de weg! En ze willen hem niet
wakker maken. Kikker gaat als eerste met een ballon, maar de andere dieren zien dat niet zo
zitten. Elk dier verzint een andere manier om voorbij de tijger te komen.
Bibliotheek Valthermond
Bibliotheek Nieuw Buinen
Bibliotheek Borger
Bibliotheek Odoorn

woensdag 7 februari 15.00 uur
vrijdag 9 februari 15.45 uur
zaterdag 10 februari 11.00 uur
zaterdag 10 februari 15.00 uur

De voorstelling is gratis.
Om teleurstellingen te voorkomen is het aan te raden om een plaatsje te reserveren door te
bellen of te mailen naar de bibliotheek van je keuze. Zonder reservering ben je welkom
zolang er plaats is.

