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vrijdag, 31 januari 2020 

AGENDA 

4 februari  Schoolzwemmen groep 7/8 
7 februari  Loopspeltoernooi groep 3 & 4 
   Handbaltoernooi groep 7 & 8 
10 t/m 13 februari Oudergesprekken  
11 februari  Voor altijd jong (groep 4) 
11 febr., 3 , 10 maart Schoolzwemmen groep 7 
13 februari  Rapporten mee 
14 t/m 23 februari Voorjaarsvakantie (de kinderen zijn vrijdag al vrij) 
Alvast om in de agenda te zetten: 
18 maart  Leerlingen groep 1 en 2 vrij i.v.m. studiedag leerkrachten 
25 maart  OPO Borger-Odoorn studiedag (alle kinderen vrij) 
14 april  Schoolfotograaf 
 

WELKOM 

Komende week komt Natnael bij ons op school. We wensen je 
veel plezier en succes bij ons op school! 

VOORSTELLEN 

Mijn naam is Denise Scholten, ik ben 23 
jaar en ik kom vanaf februari bij jullie op 
school mijn eindstage lopen! 
Vanaf 10 februari ben ik elke maandag, dinsdag en woens-
dag te vinden in groep 6 bij meester Dennis.  
Naast mijn afstudeerstage doe ik ook mijn eindonderzoek 
op de Meander. Sommigen zullen mij misschien nog wel 
kennen, dat komt omdat ik twee jaar geleden ook op de Me-
ander stage heb gelopen. Ik heb er heel veel zin in en tot 
snel! 

 

DIRECTEUR—BESTUURDER 

Vanaf 1 januari hebben we als OPO Borger-Odoorn een nieuwe directeur– be-
stuurder. Dhr. Gerhardus Hagènus is gestopt en heeft het stokje overgedragen 
aan mevr. Jacqueline Drok. Zij zal de komende weken voornamelijk bezig zijn 
met het bezoeken van de verschillende scholen en de kennismaking met de ver-
schillende teams. 
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De nieuwsbrief verschijnt eens 
per maand.  

Wanneer daar aanleiding toe is 
ontvangt u een extra nieuws-
brief.  

De volgende reguliere  
nieuwsbrief verschijnt eind 
februari. 

OBS De Meander,  
Molenstraat 3b,  
9531 CH Borger,  
0599-234690,  

obs-demeander@opoborger-
odoorn.nl   

Schoolleider: Roelien 
Hoogeveen, aanwezig: 
maandag t/m vrijdag  

06-26070873  
r.hoogeveen@opoborger-

odoorn.nl 

1 

Creatief aan de slag bij de 

Herik—groep 7 
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JARIGEN 

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

Lise, Esmée, Ruben, 
Roan, juf Linette, Liza, 
Nila, Jasper, juf Angela, 
Falak, en Sanne. 

Alvast een fijne verjaar-
dag! 

NIEUWS VANUIT DE MR 

De afgelopen jaren kregen de ouders één keer per jaar een update van de MR over de 
stand van zaken, voorheen werd er ook regelmatig informatie gegeven via de nieuws-
brief. We willen graag de communicatie via de nieuwsbrief vanaf nu weer oppakken. 
Daarom in deze eerste nieuwsbrief van het jaar ook een stukje van de MR.  
 
Evaluatie van het nieuwe rooster: 
Zoals afgesproken heeft er binnen het team een evaluatie plaatsgevonden van het nieuwe 
rooster het 5 gelijke dagen model. Hieronder vermelden we in het kort even de resultaten 
hiervan: 
 
Wat gaat er goed:         
 Meer rust voor de leerlingen, er is heel veel structuur in de dag. Alle dagen zijn het-

zelfde qua tijdsindeling.  
 De leerlingen blijven de hele dag in de leerstand. Ook op de middag is het nu geen 

probleem om bijv. nog met spelling aan de gang te zijn. 
 Er is minder werkdruk voor de leerkrachten, omdat alle middagen even lang zijn. 
 Eerst naar buiten en dan een broodje eten bevalt goed. De leerlingen hebben dan 

even een rustmoment in de groep. 
 De pauzes zijn goed geregeld, zodat de meeste leerkrachten een rustmoment hebben 

op de dag. Bij de kleutergroepen is dit minder. Dit rustmoment hebben we op de vrij-
dag gecreëerd. 

 
Wat is nog een aandachtspunt: 
 Het goed evenwichtig verdelen van de tijd is nog wel iets wat aandacht behoeft, hoe 

verdelen we de tijd zodat elk vakgebied aan bod komt.  
 
We hebben als MR gekozen voor de volgende evaluatie: Mocht u als ouder nog een terug-
koppeling willen geven op het nieuwe rooster of deinvoering hiervan dan horen we dat 
graag. Dit kan via Roelien (r.hoogeveen@opoborger-odoorn.nl).   
 
Bezetting en voorzitterschap MR: 
In de afgelopen vergadering hebben we formeel afscheid genomen van Jolanda Sagel en 
Martine van Os die na jaren inzet voor de MR het stokje hebben doorgegeven aan Angeli-
que en Karlien. Namens de MR willen wij hen hartelijk bedanken voor hun inzet voor de 
school. In de vergadering is ook besloten dat Angelique en Karlien het voorzitterschap, in 
ieder geval voor de komende periode als duo gaan invullen. 
 
Volgende MR vergadering: 
Maandag 9 maart om 20:00 uur 
 
Met vriendelijke groet, 
Angelique, Karlien en Erwin 

LOOPSPELTOERNOOI 

Voor alle groepen 3 & 4 van de gemeente Borger– Odoorn organiseren de combicoaches 
een loopspeltoernooi op vrijdag 7 februari van 9.00—12.00 uur in sporthal de Koel. De 
ouders van deze groepen hebben hierover al een mail ontvangen. 

HANDBALTOERNOOI 

Voor de leerlingen van groep 7 & 8 is er op vrijdagmiddag 7 februari het handbaltoer-
nooi. Er zullen dit jaar veel scholen uit de gemeente mee doen. Er is een jongens– en een 
meisjespoule. De winnaars gaan door naar de Drentse voorrondes. 
tijdstip te horen van het rapportgesprek. 
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Rolstoelrace 

groep 1 t/m 4 
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Nagelstudio 

Groep 2 

 

Auto wassen 

Groep 7 en 8 

RAPPORTGESPREKKEN 

De rapportgesprekken starten binnenkort weer. Anders dan u van ons gewend bent, 
krijgt u nu een mail / briefje van de leerkracht waarop u kunt opgeven of u een gesprek 
wenst en zo ja, wanneer. Aankomende week krijgt u de definitieve planning toegestuurd. 
Het is de bedoeling dat de kinderen mee gaan naar het gesprek.  

RAPPORT 

Het rapport ziet er vanaf dit jaar iets anders uit. We zijn overgestapt naar een digitaal 
rapport. Dus geen ingekleurde rondjes meer, maar wel de waarderingen achter de ver-
schillende vakken. De CITO grafieken zullen er ook weer gewoon inzitten. 
Voor groep 1 en 2 zal het rapport jaarlijks één keer meegegeven worden. Dit is altijd aan 
het eind van het schooljaar. Dan zal de leerlingkaart van Dorr het rapport vullen.  

JEUGDFONDS 

Alle kinderen doen mee  
Is er thuis te weinig geld om je kind te laten sporten of iets aan kunst en cultuur te laten 
doen? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de 
contributie / het lesgeld en eventueel de benodigde attributen. Zo kunnen ook kinderen 
uit gezinnen waar weinig geld is, lid worden van een sportclub of een dans, muziek, kunst 
– of theaterschool.  
Hoe werkt het?  
Je kunt als ouder / verzorger niet zelf een aanvraag indienen bij het Jeugdfonds Sport & 
Cultuur. Dat kan alleen gedaan worden door een intermediair. Hij of zij kent de spelre-
gels en weet of je kind in aanmerking komt. Als de aanvraag goedgekeurd is, kan je kind 
vaak al binnen drie weken sporten of op les. Wil je een aanvraag indienen? Neem dan 
contact op met onze intermediair Gerda Toussain g.toussain@opoborger-odoorn.nl  
Wat is het bedrag?  
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur bepaalt het bedrag op basis van de hoogte van de contri-
butie / het lesgeld en eventueel de benodigdheden. Na goedkeuring van de aanvraag, 
wordt de bijdrage rechtstreeks aan de sportclub of vereniging betaald. Je ontvangt even-
tueel ook een waardebon voor attributen die ingeleverd kan worden bij een winkel in de 
buurt. De intermediair kan daar meer over vertellen.  
Meer weten over de werkwijze van het Jeugdfonds Sport & Cultuur? https://
jeugdfondssportencultuur.nl/voor-wie/voor-ouders/  

DONDERDAG 30 JANUARI 

Donderdag hebben wij op ludieke wijze aandacht gevraagd voor de grote problemen in 
het onderwijs. De groepen 7 en 8 gingen in de ochtend bij ouderen in de buurt spelletjes 
spelen en klusjes doen. De groepen 5 en 6 gingen in de buurt op zoek naar zwerfafval en 
hebben ongeveer 100 kilo afval geprikt. Ouders uit de onder- en middenbouw namen de 
lessen van de juffen over en lieten de kinderen van groep 1 t/m 4 kennis maken met al-
lerlei beroepen. De leerkrachten werden tussen de middag ook nog eens flink verwend 
door een aangeboden lunch, bedankt ouders! Op een positieve manier wilden wij van-
daag aandacht vragen voor de grote problemen in het onderwijs en laten zien hoe mooi 
het onderwijs is. 
 
 
Met vriendelijke groet, mede namens het 
team, 
Roelien Hoogeveen 
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Papier prikken 

Groep 5 en 6 


