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AGENDA 

17 augustus  Eerste schooldag 
24 aug. t/m 4 sept. Startgesprekken 
 
Een nieuw schooljaar staat weer voor de boeg. Ik hoop dat ondanks corona ie-
dereen wel heeft kunnen genieten van een fijne vakantie thuis of elders. Afgelo-
pen week zijn de meesters en juffen weer volop aan de gang geweest om er voor 
te zorgen dat de klassen weer in orde zijn en alles voor de nieuwe groep klaar 
ligt. We hebben er in ieder geval zin in om de kinderen te verwelkomen! 

WELKOM 

Een hele hoop nieuwe kinderen starten aan het begin van 
het nieuwe schooljaar. Fleur, Lily, Lynn, Nora, Yara, Nilay, 
Romy, Freek, Siem, Maxim, Roos en Hidde, we wensen 
jullie veel plezier bij ons op school! 

CORONAMAATREGELEN 

Aangezien we nog niet klaar zijn met het coronavirus zul-
len alle coronamaatregelen nog steeds gelden voor het be-
gin van het schooljaar.  In de bijlage van de mail treft u een brief, waarin de 
maatregelen zoals wij, als stichting OPO Borger-Odoorn, ze naleven. Hieronder 
nog een aantal school specifieke zaken. 

NAAR BINNEN EN NAAR BUITEN GAAN 

Aangezien de ouders nog steeds niet op het schoolplein mogen komen, worden 
de groepen 1 en 2 door de juffen opgevangen op het schoolplein. Zo kunnen de 
kinderen bij het hek afscheid nemen en is de juf dichtbij. De leerlingen zullen 
met de juf om 8.30 uur naar binnen gaan.  
De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 kunnen vanaf 8.15 uur tot 8.30 uur direct 
naar binnenlopen, zodat ze niet allemaal tegelijk aankomen. De eerste dag zal 
de juf van groep 4 de kinderen op het plein opwachten, aangezien zij op een an-
dere plek zitten in het gebouw. 
De groepen 1 t/m 3 gebruiken de normale ingang (parkeerplaatskant) en de 
groepen 4 t/m 8 gebruiken de hoofdingang van de MFA aan de Molenstraat-
kant. Hier zullen de groepen ook weer naar buiten gaan, zodat we de leerlingen 
goed kunnen spreiden. 
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JARIGEN 

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

Siem, Kars, Saar, Jaime, 
Saar, Roan, Stan, Niek, 
Maya en Rubi. 

Alvast een fijne verjaar-
dag! 

GOUDEN WEKEN  

De periode tot aan de herfstvakantie staat bij ons in het teken van de “Gouden Weken”. 
De Gouden Weken worden ingezet om het goud dat we in handen hebben, de interactie 
tussen de leerkracht en de leerlingen, te smeden en te kneden zodat er een fijne sfeer in 
de groep heerst; een heel schooljaar lang. Het accent ligt dan op groepsvormende activi-
teiten en afspraken maken met elkaar. Tijdens deze Gouden Weken komen ook de 
schoolregels aan bod. De eerste twee weken zullen we dan ook extra aandacht besteden 
aan de eerste en belangrijkste regel:  

 
Wij hebben respect voor elkaar  

STARTGESPREKKEN 

Omdat we het contact met u als ouder erg belangrijk vinden, starten we in de 2e en 3e 
week met startgesprekken. Voor het startgesprek wordt u als ouder samen met uw kind 
uitgenodigd om nader kennis te maken en evt. afspraken te maken voor de rest van het 
schooljaar. De uitnodiging volgt via de groepsleerkracht. Tijdens deze bezoeken aan 
school willen we u ook vragen om alleen te komen als u geen ziekteverschijnselen hebt. 
Ook zullen we hygiënische maatregelen treffen.  

INFORMATIEAVOND 

Aangezien de informatieavond niet op de normale manier doorgang kan vinden, hebben 
we besloten om u in de nieuwsbrieven, schoolgids en informatiegids de informatie over 
de school te geven. Voor groep 3 en groep 8 maken de leerkrachten een powerpoint met 
specifieke informatie die in de eerste week naar u gemaild wordt. Mocht u daarover vra-
gen hebben, dan kunnen we die beantwoorden tijdens de startgesprekken. Ook kunnen 
de ouders van de andere groepen natuurlijk met hun vragen terecht bij de leerkracht. 

EVEN VOORSTELLEN 

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 heb ik twee vaste scholen toegewezen gekregen, 
de Meander in Borger en de Zweng in Exloo. Maandag 
en om de dinsdag ben ik bij de Meander en donderdag 
en vrijdag bij de Zweng. 
Verder hou ik me vooral bezig met sporten mits de 
thuissituatie (drie kinderen) het toelaat. 
Ik heb veel zin om dit jaar in groep 8  te beginnen en ga 
er samen met de kinderen en juf Kim voor zorgen dat 
dit een fantastisch laatste schooljaar wordt! 
 

SCHOOLGIDS EN INFORMATIEGIDS 

In de bijlage treft u de school– en de informatiegids. De kalender ontvangt u zo spoedig 
mogelijk. In de loop van volgende week krijgen de oudste kinderen van het gezin de in-
formatiegids ook in papiervorm mee. 

PRIVACY 

Vorig schooljaar of tijdens de inschrijving van uw kind heeft u uw privacyvoorkeuren 
aangegeven v.w.b. foto’s in nieuwsbrieven, website, social media e.d. Wij geven niet op-
nieuw een formulier mee. Dus mocht u iets willen veranderen hierin, wilt u dit dan aan 
de schoolleider doorgeven? 
 
Met vriendelijke groet, mede namens het team, 
Roelien Hoogeveen 
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