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Agenda

NLDOET

08-03 Studiedag team,
kinderen vrij

We doen ook dit jaar weer mee met NLDOET, de
vrijwilligersactie van het Oranjefonds. Op
vrijdagmiddag 9 maart willen we, samen met de
kinderen van groep 5 t/m 8, de handen uit de
mouwen steken. We zijn van plan de pleinen
“zomerklaar” te maken en het schooltuintje op
het kleuterplein aan te pakken. Er hebben zich
inmiddels via de website van NLDOET al
voldoende jeugdige vrijwilligers aangemeld. Hulp
van ouders is op deze middag uiteraard ook van harte welkom (u hoeft
zich niet via de site van NLDOET op te geven).

Welkom
Een hartelijk welkom voor de familie de Rink. Ilse is de gelederen in groep
2 komen versterken en Danny in groep 5. We hopen dat jullie je snel thuis
zullen voelen bij ons op school.

Afwezigheid Pauline
Volgende week start mijn opleiding tot auditor. Het auditteam van
Conod heeft vanwege de fusie meer leden nodig. Om de kwaliteit van
de school op een hoog peil te houden kun je als school een audit
aanvragen. Twee auditoren komen een dag op school en aan het eind
van de dag heb je een goed beeld van wat goed gaat en wat de
verbeterpunten zijn.
Voor deze opleiding ben ik maandag 12 maart en donderdag 15 maart
afwezig. Op maandag en dinsdag zal juf Rona groep 6/7/8 overnemen.
(Op dinsdag ben ik afwezig i.v.m. directieoverleg.) De leerlingenraad
van 15 maart wordt verschoven naar donderdag 22 maart.
Op woensdag 14 maart ben ik wel op school.

Podiumplan groep 6/7/8
Op vrijdag 16 maart gaat groep 6/7/8 naar een voorstelling in het kader
van het podiumplan. De voorstelling vindt plaats in Odoorn en begint
om 12.45 uur. De kinderen eten daarom gezamenlijk op school. Wilt u
een lunchpakket meegeven? Ook zijn we nog op zoek naar ouders die
willen rijden.

Voorlezen in het Drents
Op woensdagmorgen 21 maart komen er drie vrijwilligers van “Het huus
van de toal” voorlezen in het Drents in alle groepen.
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09-03 NLDOET 13.00-15.00 uur
10-03 Oud papier (Bert Hospers
en Harm van Rhee)
12 en 13-03 Juf Pauline afwezig,
juf Rona groep 6/7/8
13-03 Luizencontrole (i.p.v. 06-03)
15-03 Mieke komt dansen met
groep 3/4/5
16-03 Podiumplan groep 6/7/8
20-03 Screening groep 2 en 7
door de assistente
jeugdgezondheidszorg
20-03 Mieke komt dansen met
groep 1/2
21-03 Voorlezen in het Drents,
groep 1 t/m 8
22-03 Mieke komt dansen met
groep 6/7/8
22-03 Leerlingenraad 13.00 uur

Verjaardagen
16-03 Myrthe uit groep 8 en
Rienk uit groep 6
19-03 Roald uit groep 5
20-03 Jasmijn uit groep 4

Ingekomen bericht van meester Stefan
Leefstijlonderzoek gemeente Borger-Odoorn:
doe mee!
De gemeente is erg nieuwsgierig naar de leefstijl van de mensen die in
Borger-Odoorn wonen. Bewegen ze? Hoe doen ze dat dan en waarom?
En wat eten mensen? Als we de antwoorden op deze vragen weten,
kan de gemeente het beleid zo goed mogelijk laten aansluiten bij de
behoeften en wensen die er zijn. Daarom wordt er voor de derde keer
een leefstijlonderzoek gehouden onder een grote groep inwoners.
Een gezonde leefstijl is voor iedereen belangrijk. Ook deze school werkt
daarom mee aan het onderzoek van de gemeente. We vragen de
ouders/verzorgers van kinderen in groep 1 t/m 4 om een (online)
vragenlijst in te vullen over hun kind. De kinderen in de groepen 5 t/m 8
vullen de vragenlijst zelf in de klas in.
Hoe doen we mee aan het onderzoek?
De kinderen van groep 5 t/m 8 vullen hun vragenlijst in de klas in. Zij
krijgen dus geen vragenlijst mee naar huis. Voor de kinderen van groep
1 t/m 4 geldt dat zij een kaart mee naar huis krijgen. De
ouders/verzorgers kunnen de enquête dan eventueel samen met hun
kind(eren) invullen. Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld, niet
aan derden doorgegeven en de resultaten worden anoniem
gepresenteerd.
Wat doet de gemeente met de resultaten?
De gemeente wil graag zien of het beweegaanbod en -beleid aansluit
bij de behoeften die inwoners hebben. Het heeft bijvoorbeeld geen zin
om basketbal aan te bieden, als daar maar weinig interesse in is. Ook
kan met de uitkomsten van het onderzoeken worden gekeken of het
werk van de combi coaches goed aansluit bij de behoeften en of het
project Gezonde Leefstijl effect heeft. We vinden het dan ook erg fijn als
zoveel mogelijk kinderen de vragenlijst (samen met hun
ouders/verzorgers) invullen!

Bijbelrooster
12 t/m 16 maart 2018
De verheerlijking op de berg, Marcus 9:2-13
De jongen die in de war was, Marcus 9:14-29
Jezus zegent de kinderen, Marcus 10:13-16
19 t/m 23 maart 2018
De rijke man, Marcus 10:17-27
Bartimeüs, Marcus 10:46-52
De intocht in Jeruzalem, Marcus 11:1-10
Deze nieuwsbrief is ook na te lezen op onze website www.school59.nl
De volgende nieuwsbrief komt uit op donderdag 22 maart.
Met vriendelijke groet namens het team, Pauline Bokhorst
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Emma laat een mammoetbot zien.

Kleuternieuws
Letterkoffer: Stijn
Letter: P
Thema: Pasen

