Augustusseptember 2020

Save the date
31 augustus omgekeerde oudergesprekken
3 september omgekeerde oudergesprekken
14 september informatieavond voor ouders (onder voorbehoud i.v.m. maatregelen rondom
corona
14 september informatieavond VO voor ouders van leerlingen in groep 8
30 september start Kinderboekenweek
We zijn het schooljaar goed gestart. Deze keer
niet met koffie en thee op het schoolplein, maar
gelukkig wel met een groot aantal ouders dat
i.v.m. de maatregelen rondom corona, buiten
het hek bleef staan. Na een kort
welkomstpraatje door Annet, mochten de
kinderen op een bijzondere manier naar binnen
gaan; namelijk via 2 tafels, door het raam van de
personeelskamer. Al snel waren alle kinderen
binnen en konden de lessen weer beginnen.
In alle klassen worden dagelijks kleine activiteiten georganiseerd om de groepsvorming
positief te stimuleren. Ook worden er de komende weken groepsdoorbrekende activiteiten
georganiseerd. Dit omdat de eerste schoolweken erg belangrijk zijn voor de groepsvorming
van zowel de klas, de school als van het team. Deze eerste weken worden ook wel de
“gouden weken” genoemd. Bij deze gouden weken hoort ook iedere week een regel of
afspraak voor alle kinderen van de school. De eerste afspraak is: Samen maken we er een
cool schooljaar van. Om dit ook zichtbaar te maken heeft elk gezin een zakje met ijsjes
gekregen; een coole start van het schooljaar!
We hebben er als team heel veel zin in om er een “cool” schooljaar van te maken!

Even voorstellen
Dit schooljaar start er een meester bij ons op school. Meester David komt op donderdag en
vrijdag les geven aan groep 3/4. Eline Bakker komt dit jaar stage lopen bij ons op school. Zij
volgt de opleiding tot leerkracht basisonderwijs. Hieronder stellen ze zich even voor
Mijn naam is David Modderman, ik ben 32 jaar oud en ik
woon in Gieten.
Afgelopen jaar ben ik als invaller werkzaam geweest op
vele scholen binnen de stichting OPO Borger-Odoorn. Dit
jaar mag ik op twee scholen werken; de Meander in
Borger en de Zweng in Exloo. Maandag en om de
dinsdag ben ik op de Meander en donderdag vrijdag op
de Zweng.
Verder hou ik me vooral bezig met sporten, mits de
thuissituatie (drie kinderen) dit toelaat.
Ik heb veel zin om dit jaar in groep 3/4 te beginnen en ga er samen met de kinderen en juf
Christel voor zorgen dat dit een fantastisch schooljaar wordt.
Groet,
Meester David

Hallo allemaal! Mijn naam is Eline Bakker, ik ben 22 jaar
oud en ik woon in Borger. Ik ga naar school op het NHL
Stenden Emmen en ik ben derdejaars PABO studente.
Jullie kunnen mij het komende halfjaar vinden als
stagiaire in groep 5 / 6 bij juf Marjan in de klas. Ik kijk
ernaar uit om op de Zweng aan de slag te gaan. Elke
maandag en dinsdag zal ik op school te vinden zijn.
Naast het lesgeven vind ik het erg leuk om paard te
rijden, te tekenen en te schilderen en als bijbaantje bak
ik patat in de snackbar! Ik heb onwijs veel zin in het
komende schooljaar en ik kijk ernaar uit om te beginnen.
Samen gaan we er een cool schooljaar van maken!
Groetjes Eline

Nieuwe leerlingen
Dit schooljaar zijn Jelle en Tjebbe Schuurman bij ons op school begonnen. Ze zijn in de
zomervakantie in Exloo komen wonen. We wensen beide jongens een fijne tijd bij ons op de
Zweng. In groep 1/2 zijn Elise, Nieke, Yenthe en Sem gestart. Eind september komt Xander
ook in deze groep. Ook deze kinderen wensen we natuurlijk heel veel plezier op school.

Nieuwe methode lezen groep 3
Dit schooljaar zijn we gestart met een nieuwe leesmethode voor groep 3. Na 2
zichtzendingen van methodes goed bekeken te hebben en leerkrachten van andere scholen
hebben gevraagd naar hun ervaringen met de leesmethodes, hebben we gekozen voor Lijn
3. Bij deze methode hoort ook een schrijfmethode en ook hier werken we inmiddels mee.

Omgekeerde oudergesprekken
Via de mail heeft u een uitnodiging voor de omgekeerde oudergesprekken ontvangen. Deze
gesprekken vinden plaats op maandag 31 augustus en donderdag 3 september. Na deze
gesprekken wordt er een nieuwe persoonlijke afspraak gemaakt. Bij deze vervolggesprekken
mogen de kinderen ook aanwezig zijn. De tijdsperiode die tussen de gesprekken zit wordt
afgestemd op de behoefte van ouders, kind en leerkracht. Dit kan voor de een dus
bijvoorbeeld over zes weken zijn en de voor ander over drie maanden. Wel willen we er voor
zorgen dat er naast het omgekeerde oudergesprek, in ieder geval twee andere momenten
voor overleg gepland worden.

Muziekimpuls
Onze school doet mee aan het project Muziekimpuls. Op 8
september na schooltijd zal een aantal leerkrachten een
bijeenkomst muziekimpuls bijwonen. Ook zullen de
leerkrachten tijdens de muzieklessen dit jaar weer
gecoacht worden door een muziekdocent.

Informatie verzekeringen
Vanuit het MT hebben we de volgende informatie ontvangen betreffende verzekeringen:
Onderwerp: Schoolmaterialen in bruikleen
De kinderen maken op school gebruik van diverse schoolmaterialen. De spullen zijn dus in
bruikleen. Soms gaat er iets kapot. De school is niet verzekerd voor schade door toedoen
van leerlingen aan de inventaris, zoals het meubilair/computers/andere materialen.
Voorbeeld: Veroorzaakt uw kind schade aan een chromebook dan moeten de ouders deze
schade aan deze computer vergoeden. Ouders kunnen dan deze schade opgeven bij hun
eigen WA-verzekering of eventueel zelf betalen.
We hopen u met deze update rondom verzekeringen van dienst te zijn geweest en danken u
bij voorbaat voor uw begrip.
Namens het MT/Onderwijsbureau

Talentontwikkeling
Ook dit schooljaar worden er weer ateliers aangeboden Vanaf week 37 zal dit weer 4 weken
lang het geval zijn. In groep 1/2 worden de ateliers in de verschillende hoeken aangeboden.
Groep 3/4 doet dit op een middag. Voor de kinderen van de groepen 5 t/m 8 worden de
ateliers op de vrijdagmiddag georganiseerd. Kinderen zijn enthousiast over het werken met
ateliers. We willen de ateliers die we aanbieden nog uitdagender maken. Mocht u zelf over
een talent beschikken waarvan u denkt dat het leuk is om met de kinderen te delen, kunt u
dat altijd even laten weten aan de leerkracht.

Juf Mandy
Zoals u weet, is juf Mandy sinds dit schooljaar niet meer werkzaam voor onze school. Ze was
al enige tijd afwezig, maar wil graag d.m.v. een gedicht laten weten dat ze goede
herinneringen aan onze school heeft.

Denk ik aan de Zweng, denk ik aan vele leuke dingen
Rekenen op het plein en samen mooie liedjes zingen
Met de juffen lachen om soms hele flauwe grappen
Of samen met de kinderen een poosje moppen tappen
Rappen op de beat, en daarmee een verhaal vertellen
Of met een leuk berichtje naar de ouders mogen bellen
Toch ga ik er vandoor, mijn Zweng-tijd is voorbij, is om
Het ging een beetje stilletjes, met hele stille trom
Eigenlijk was ik voor de kinderen al wel een poosje weg
Vandaar dat ik op deze wijze mijn gedagwoord zeg
Veel plezier dit schooljaar en ook alle nieuwe jaren
Mijn gedachten aan de Zweng zal ik heel goed bewaren.
Groetjes juf Mandy

Brigadiers
Om het oversteken goed te laten verlopen zijn we nog op zoek naar een aantal ouders die
hierbij willen helpen. Samen met een leerling van groep 8 zorgt u ervoor dat de kinderen op
een veilige manier oversteken. Heeft u hiervoor belangstelling, dan kunt u dit laten weten
door een mail te sturen naar a.hilgen@opoborger-odoorn.nl

Luizencontrole
Omdat we nog geen luizencontrole op school kunnen organiseren, willen we u vragen om
zelf thuis even goed te controleren op hoofdluis. Mocht uw kind last van hoofdluis hebben,
wilt u dit dan even laten weten aan de leerkracht?

Aanwezigheid directie
Onder voorbehoud is juf Annet op de volgende dagen op de Zweng aanwezig:
Vrijdag 27 augustus
Dinsdag 25 augustus
Woensdag 26 augustus
Vrijdag 28 augustus
Woensdag 2 september
Vrijdag 4 september
Dinsdag 8 september
Woensdag 9 september

Vrijdag 11 september
Woensdag 16 september
Vrijdag 18 september
Dinsdag 22 september
Woensdag 23 september
Vrijdag 25 september
Woensdag 30 september
Vrijdag 2 oktober
Op de andere dagen is juf Annet telefonisch te bereiken op de Daltonschool of op het
volgende telefoonnummer: 06-82303189
Dit telefoonnummer kan ook gebruikt worden in noodgevallen tijdens het weekend en in
vakanties.

Neem gerust contact op wanneer er vragen zijn.

