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AGENDA 

2 maart  Voorstelling groep 5 & 6 
   19.30 uur AC vergadering 
11 febr., 3 , 10 maart Schoolzwemmen groep 7 
5 maart  Workshop ijstijd (groep 7/8) 
   Voorstelling groep 3 & 4 
6 maart  Start Band in de klas (groep 6) 
9 maart  20.00 uur MR vergadering 
10 maart  Voor altijd jong (groep 3) 
12 maart  Workshop ijstijd (groep 7) 
17 maart  20.00 uur GMR vergadering 
17, 24, 31 maart Schoolzwemmen groep 6 
18 maart  Leerlingen groep 1 en 2 vrij i.v.m. studiedag leerkrachten 
20 maart   Voorleesontbijt 
   Voor altijd jong (groep 7) 
25 maart  OPO Borger-Odoorn studiedag (alle kinderen vrij) 
31 maart  Theoretisch verkeersexamen groep 7 
Alvast om in de agenda te zetten: 
3 april   Muziekvoorstelling ouders en opa’s en oma’s groep 6 
14 april  Schoolfotograaf 
 

WELKOM 

Komende periode komt Pip bij ons op school. We wensen je 
veel plezier en succes bij ons op school! 

STAGE 

De komende periode zullen een aantal studenten van het Es-
dal college snuffelstage bij ons lopen. Zij oriënteren zich op 
een vervolgopleiding en zullen ‘snuffelen’ aan het basisonderwijs.  

VOORSTELLING GROEP 5 & 6DE REIS VAN EEN MAN DIE NAAR DE AN-

DERE KANT VAN DE OCEAAN WILDE VLIEGEN 

Groep 5 & 6 gaan naar de voorstelling “De reis van een man die naar de andere 
kant van de oceaan wilde vliegen”.  
Het verhaal gaat over de jonge post-vlieger Charles Lindbergh. “Stel nou dat 
ik, als de man op het vliegend tapijt overal heen kon vliegen waar ik maar wilde 
– overal ter wereld…” 
Theatergroep ‘De Mooie Meisjes’ blazen een verhaal uit de weelderige Ameri-
kaanse jaren 20 nieuw leven in. Met veel enthousiasme en bravoure vertellen 
en spelen ze het verhaal over de jonge post-vlieger Charles Lindbergh, die in 
zijn vliegtuig, helemaal alleen, over de Atlantische Oceaan wil vliegen. Alleen. 
Helemaal alleen. In zijn eentje dus… 
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JARIGEN 

In de komende periode  
zijn de volgende leer-
lingen/ leraren  jarig: 

Lise, Niek, Anne-Fluer, 
Rosalie, Roos, juf esther, 
Lev, Noud, Senn, Sven, 
Jolé, Romy, Lotte, Dyla-
no, Kai, Wesley, Emily en 
Fabiënne 

Alvast een fijne verjaar-
dag! 

WORKSHOP IJSTIJD 

In de gemeente Borger-Odoorn doen we mee met een erfgoed project. Hiervoor is er voor 
de groepen 7 & 8 een workshop over de ijstijd.  

VOORSTELLING GROEP 3 & 4 

Groep 3 & 4 hebben de voorstelling ‘Nachtlampje’.  
Dacht je dat de sterren iedere nacht vanzelf gaan branden? Zeker niet! Daar wordt heel 
hard aan gewerkt. Door de sterrenwaker. Midden tussen de Poolster en de Grote Beer 
heeft zij haar werkplaats. Zij bewaakt de sterren. Poetst ze tot ze glanzend glimmen. 
Geeft nieuwe sterren een warm welkom en bezorgt ze een mooi plekje aan de donkere 
hemel. Niemand wordt vergeten. 
Niemand? Zie je dat lege plekje in de sterrenlucht? Daar past precies nog een ster. Een 
hele mooie. Maar dat probeert de sterrenwaker te vergeten... 
  
Nachtlampje gaat over vast willen houden en loslaten. Een fonkelende, fysieke en vrij-
wel woordloze voorstelling over het levend houden van herinneringen. 

BAND IN DE KLAS 

Al een paar jaar krijgen de leerlingen in groep 6 5 weken  een kennismaking met muziek-
instrumenten. Dit jaar gaat dit vanaf 6 maart van start. De helft van de groep krijgt uke-
lele-les de andere helft keyboard-les van 2 muziekdocenten. Op vrijdag 3 april geven we 
dan voor de ouders en opa’s en oma’s van de groep een voorstelling op onze muziekin-
strumenten in de hal van het dorpshuis. Het precieze tijdstip is nog niet bekend, maar 
het zal rond een uur of 11 plaatsvinden.  De uitnodiging hiervoor volgt nog. 

VOORLEESONTBIJT 

Vrijdag 20 maart hebben we een voorleesontbijt. Wat houdt dat in? De kinderen gaan 
deze ochtend allemaal op school ontbijten. Ze nemen allemaal hun eigen ontbijtje mee 
naar school. Tijdens dit ontbijt wordt er door men-
sen van het Huus van de Taol in het Drents voor-
gelezen. Dit doen we omdat we voorlezen erg be-
langrijk vinden voor de taalontwikkeling van de 
kinderen Hier vestigen we dan extra aandacht op. 
Dit keer hebben we gekozen voor Drentse voorle-
zers, omdat het meertmaond streektaolmaond is.  

VOOR ALTIJD JONG 

In maart gaan we wat bijzondere dingen met het project ‘Voor altijd Jong’. In groep 3 
gaan de ouderen samen met de kinderen een sportactiviteit doen. Petra van den Bosch, 
seniorencoach van de gemeente Borger-Odoorn begeleidt ons hierin. En met groep 7 
gaan we 20 maart met de ouderen van ’Voor altijd Jong’ naar de Borgerhof waar we geza-
menlijk tijdens de “Nationale Pannenkoekdag” pannenkoeken gaan bakken, de ouderen 
gaan serveren en natuurlijk pannenkoeken gaan eten.  

STUDIEDAGEN 

Op 18 maart is er een inspiratiedag voor leerkrachten van groep 1 en 2 in Zwolle. Het 
thema van deze dag is ’Wat fijn dat je er bent’. Onze leerkrachten gaan daarheen. Van-
daar dat de leerlingen van groep 1 en 2 deze woensdag vrij zijn. 
Op 25 maart is er een studiedag vanuit onze stichting OPO Borger-Odoorn. Deze zal in 
het teken staan van digitalisering en techniek. Alle kinderen van de school zijn dan vrij. 

HVO  

Zoals u vast vernomen heeft van uw kind is de docent die HVO geeft bij ons op school 
nog steeds ziek. Vanwege het lerarentekort ook op de HVO en GVO afdeling is er dus 
voor beide stromingen geen invaller / leerkracht te vinden. Hoe lang dit nog duurt weten 
we niet.  2 
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75 JAAR BEVRIJDING 

De komende tijd staat in het teken van 75 jaar bevrijding. In het hele land worden activiteiten gehouden en zo ook 
in Borger. We zullen met groep 7 & 8 hier aandacht aan besteden op 2 april. De leerlingen gaan dan in een bus door 
de gemeente naar allerlei bezienswaardigheden die te maken hebben met de Tweede Wereldoorlog. Als afsluiting is 
er dan een voorstelling in het Hunebedcentrum.  
In het dorp worden ook diverse activiteiten gehouden. Dit is in het weekend van 9, 10, 11 en 12 april. In de bijlage 
vindt u een paar flyers hiervan.  

SAMENLOOP VOOR HOOP 

Zoals u wellicht al heeft gelezen vindt er op 16 en 17 mei in Borger de Samenloop voor Hoop plaats. De Samenloop 
heeft dit jaar ook een Kinderloop georganiseerd. In de bijlage treft u een brief hierover. Met de 3 scholen van het 
Hunzehuys zijn we aan het kijken of we gezamenlijk iets kunnen bedenken om geld in te zamelen. Dit wordt ver-
volgd. 

CORONA-VIRUS 

Er komen steeds meer berichten rond het Corona-virus in omloop en op sommige scholen worden door ouders hier-
over vragen gesteld. De richtlijnen die het OPO Borger-Odoorn volgt, zijn die van het RIVM (Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu) en de GGD. Het RIVM zet zich in voor een gezonde bevolking en een duurzame, veilige 
en gezonde leefomgeving.  
Het RIVM en de GGD zullen, indien noodzakelijk, maatregelen nemen om verspreiding van het virus te voorkomen. 
Alle scholen hebben ondertussen een brief van de GGD ontvangen. Mocht er desondanks toch sprake zijn van be-
smetting dan worden onze scholen zeer vanzelfsprekend daarover geïnformeerd. Wie nu al meer info wil kan terecht 
op de sites www.rivm.nl en www.ggddrenthe.nl. Hier is het laatste nieuws over het coronavirus te vinden en worden 
vragen over het virus beantwoord.  
De belangrijkste maatregelen die mensen kunnen nemen om verspreiding van een virus te voorkomen, zijn simpel. 
Het is dus belangrijk om deze op te volgen:  
 Was je handen regelmatig  
 Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog  
 Gebruik papieren zakdoekjes  
 
Met vriendelijke groet, mede namens het team, 
Roelien Hoogeveen 
 
 

 

 

Handbaltoernooi 

Meiden 1e plaats 

Jongens 2e plaats 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gastles thema “Dierentuin” 
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