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AGENDA 

26 augustus  Start schooljaar 2019—2020 
   Inloop vanaf 8.15 uur met koffie en thee 
2 tot 13 september Startgesprekken 
2 september  Gastles archeologie groep 5 & 6 
3, 10, 17 september Schoolzwemmen groep 7/8 
5 september  Opening archeologisch beleefpunt Mandelanden (groep 5 
   & 6) 
9 september  Gastles dode hoek ( groep 7 & 7/8) 
10 september  Voor altijd jong (groep 5) 
19 september  19.30 uur AC 
23 september  Voorstelling groep 1 & 2  
24 sept, 1, 8 okt. Schoolzwemmen groep 7 
25 september   19.30 uur Algemene informatieavond  
 
Een nieuw schooljaar staat weer voor de boeg met een verandering. Dit school-
jaar starten we met het 5 gelijke dagen model. Daarover later meer. Afgelopen 
week zijn de leerkrachten 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. U bent 
maandag van harte welkom om samen met uw kind de groep in te gaan en even 
kennis te maken met de leerkracht. We hebben de koffie en thee vanaf 8.15 uur 
klaar staan. 

WELKOM 

Na de vakantie mogen we een aantal nieuwe leerlingen en 
leerkrachten verwelkomen. Esmee, Liv, Marit, Noëlle, Finn, 
Charlotte en Noah we wensen jullie heel veel plezier en suc-
ces bij ons op school! En natuurlijk ook een welkom voor 
juf Lianne, meester Dennis en juf Maria. 

5 GELIJKE DAGEN MODEL 

Aankomende week starten we met het 5 gelijke dagen model. Dit houdt in dat 
de leerlingen alle dagen tot 14.15 uur op school blijven en dat ze tussen de mid-
dag in de klas met de leerkracht lunchen. De leerlingen moeten vanaf volgende 
week, dus dagelijks een lunchpakketje meenemen. De leerlingen van groep 1 & 2 
zijn op woensdag om 12.00 uur vrij.  
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JARIGEN 

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

Jaime, juf Maria, Saar, 
Roan, Stan, Niek, Maya, 
Tess, Rubi, Giel, Amy, 
Noah, Paiva, Marit, juf 
Mirjam, Stijn, Ilse, Bram, 
Jurre, Marit en Daan. 

Alvast een fijne verjaar-
dag! 

 

EVEN VOORSTELLEN 

Mijn naam is Lianne van Eeden-Sanders. Ik ben 24 jaar oud en, 
sinds 2018, woonachtig in Gieterveen samen met mijn partner en 
dochtertje van 9 maanden. Begin 2017 ben ik begonnen met het wer-
ken in het onderwijs. Ik heb 1,5 jaar in Groningen gewerkt in groep 3 
en afgelopen schooljaar was ik werkzaam in groep 3/4 & groep 5/6 
op de Daltonschool in Ees. Aankomend schooljaar vervang ik Jessica 
tijdens haar zwangerschapsverlof op de maandag, dinsdag en vrijdag 
in groep 3. Ik heb er zin in! 

Mijn naam is Maria Schiphouwer, ik ben 56 jaar en ik woon met mijn 
man in Emmen / Rietlanden. De afgelopen drie schooljaren was ik 
werkzaam als onderwijsassistent in Valthermond. Ik heb vele jaren 
als leerkracht in een kleutergroep gewerkt in Odoorn, Valthe en 
Tweede Exloermond. In de jaren negentig was ik leidster in de kin-
deropvang in Emmen.  In die tijd heb ik ook clownswerk ontwikkeld 
en was ik een aantal jaren als ziekenhuisclown actief. Vanaf dit 
schooljaar werk ik dus als onderwijsassistent op basisschool de Me-
ander. Alles draait om een goed contact en een goede afstemming 
met de leerlingen.  Ik hoop mijn kennis, vaardigheden en creativiteit 
hiervoor te kunnen inzetten. Ik hoop op een fijne samenwerking tus-
sen het team, de ouders en de leerlingen. 

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 

In de 2e en 3e week na de zomervakantie worden de leerlingen met de ouders uitgeno-
digd voor een startgesprek. Dit gaat een beetje anders dan dat u van ons gewend bent de 
afgelopen jaren. Eerder kreeg u een formulier dat u in moest vullen. Dat laten we nu ach-
terwege. Het is niks spannends, maar gewoon een startgesprek met de leerlingen en de 
ouders om nader kennis te maken en evt. afspraken te maken voor de rest van het 
schooljaar.  De uitnodiging volgt via de groepsleerkracht.  

ARCHEOLOGISCH BELEEFPUNT 

In de Mandelanden, een natuurgebied tussen Borger en Ees, wordt een archeologisch 
beleefpunt neergezet. De kinderen van groep 5 & 6 zullen bij deze opening aanwezig zijn. 
Ook krijgen ze hierover een gastles van een archeoloog.  Meerdere informatie voor de 
ouders van groep 5 & 6 volgt. 

SCHOOLZWEMMEN 

Zoals in de informatiegids al stond vermeld, gaan we dit schooljaar met een aantal groe-
pen 2 x per schooljaar schoolzwemmen . Voor groep 4 t/m 8 zal dit altijd op de dinsdag 
zijn van 13.00—14.00 uur. De gymles zal dan vervallen. Groep 7/8 bijt het spits af op 
dinsdag 3 september. 
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DODE HOEK 

In groep 7 en 7/8 krijgen de kinderen les over de dode hoek.  Vanuit de Provincie Dren-
the worden deze lessen gegeven op alle basisscholen.  
Deze dode hoek les is er op gericht om leerlingen uit de groepen 7 of 8 bewust te ma-
ken van de dode hoeken van een groot voertuig, en wil hun gedrag in een verkeerssi-
tuatie met een groot voertuig beïnvloeden. De gastdocenten zullen met de leerlingen 
vijf onderdelen doorlopen: leerlingen gaan in gesprek met de gastdocenten, ze kijken 
naar een verkeersfilm, ze gaan in een vrachtauto zitten en ze gaan om de vrachtauto 
heen lopen/fietsen om de leerlingen in de vrachtauto te laten ervaren wat een dode 
hoek nu precies inhoudt.  
 

VOOR ALTIJD JONG 

We doen al jaren mee met het project Voor Altijd Jong. Dit is een project dat we samen 
vormgeven met zorggroep de Tangenborgh en het sociaal team. Tijdens deze middagen komen een max. 10 eenza-
me ouderen op school om samen met de leerlingen van een bepaalde groep een zinvolle, fijne middag te hebben. 
Voor beide doelgroepen is dit een hele mooie middag, waar ze samen veel waardevolle dingen van elkaar leren. De 
eerste middag is groep 5 aan de beurt. 

VOORSTELLING GROEP 1 & 2 

De voorstelling heet 1 + 1 = 2. De voorstelling wordt in de MFA gehouden, dus de  
kinderen gaan vanuit de klas er naar toe.  
Meneer Kruis en meneer Mol gaan naar school! Ze leren de letters van het alfabet, de kleuren van de regenboog, 
de dagen van de week en tellen, van één tot honderd. Hoe gedraag je je op school: ('Na het plassen handen was-
sen, afval moet in de afvalbak en voor een kleine tijger hoef je niet bang te zijn..........')  En hoe kun je goed sa-
menwerken? Meneer Kruis tekent een rode boom en een blauw huis en dat is Kunst. Meneer Mol is bang voor 
water bij de zwemles. Samen zingen ze het schoollied van hun nieuwe school en een nieuw verjaardagslied voor 
de jarige Job. 

INFORMATIEAVOND 

Op 25 september hebben we de algemene informatieavond. Dit zal op dezelfde wijze zijn als vorig jaar. Er zal aan 
het begin een kort algemeen praatje gehouden worden en daarna kunnen de ouders informeel rond in de diverse 
groepen. Als afsluiting is er een borrel in het dorpshuis. De uitnodiging hierover volgt. 

KALENDER, SCHOOLGIDS ETC. 

De kalender en de schoolgids en evt. andere formulieren komen z.s.m. op de mail. 
 
Met vriendelijke groet, mede namens het team, 
Roelien Hoogeveen 
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