
Schooljaar 2020-2021 

Nieuwsbrief  2 

vrijdag, 28 augustus 2020 

AGENDA 

31 augustus  Opnames Kindertijd “Kijk mij nou” 
31 aug. t/m 4 sept. Startgesprekken  
31 aug. t/m 11 sept. Adviesgesprekken VO (gr. 8) 
1, 3 september  Screening schoolarts groep 7 
7 september   Screening logopedist 
   19.30 uur AC-vergadering 
10 september  MRT en Cool 2 Be Fit screening (gr. 3, 4 en 6) 
21 september  20.00 uur MR-vergadering 
23 september  Start Kinderpostzegels 

STARTGESPREKKEN 

Wat fijn dat de eerste gesprekken weer hebben plaatsgevonden. Wij, en ik 
spreek denk ik ook namens de kinderen,  vinden het erg fijn, om u als ouders de 
klas / school te laten zien. Waar zit ik? Wat doen we zoal in de klas? Wij hopen 
dat u dat ook zo heeft ervaren. Mocht u vragen, opmerkingen of andere zaken 
hebben, laat het ons weten, dan maken we een afspraak met u. 

KALENDER 

In de bijlage van deze mail vindt u de kalender. Het kan zijn dat er in de loop 
van de tijd nog activiteiten bij op komen. Maar aangezien we ons nog steeds aan 
de coronamaatregelen moeten houden, weten we niet hoe het gaat lopen met de 
schoolactiviteiten gedurende dit schooljaar.  

KINDERTIJD 

A.s. Maandag worden er opnames voor het Kindertijdprogramma “Kijk mij 
nou” gemaakt. Hierin mogen kinderen vertellen en laten zien wat ze leuk vin-
den. Vorig schooljaar hebben alle 5 en 6-jarigen daar een uitnodiging voor ge-
kregen. Helaas vielen de opnames toen in de eerste coronaweek. Daarom ko-
men ze maandag de opnames maken. Het is nog niet bekend wanneer het wordt 
uitgezonden. 

SCREENING SCHOOLARTS EN LOGOPEDIST 

Jaarlijks worden de kinderen in groep 2 en in groep 7 gescreend door de school-
arts. Dit is een verlengde van de controles van het consultatiebureau. Hiervan 
krijgt u als ouder altijd bericht via het mijn kinddossier van de GGD. Deze week 
worden eerst de kinderen van groep 7 gescreend. Mocht er iets bijzonders uitko-
men, dan krijgt u altijd ene terugkoppeling van de schoolarts.  
De logopedist komt eerst de screeningen doen die vanwege corona zijn blijven 
liggen. Ook hiervan bent u als ouder op de hoogte. 
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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 
september 
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JARIGEN 

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

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

Alvast een fijne verjaar-
dag! 

BEWEEGPRET EN COOL 2 BE FIT 

Jaarlijks worden alle kinderen in groep 3 en groep 6 gescreend op hun motorische ont-
wikkeling. Aangezien dit vorig jaar niet op de normale manier is gebeurd vanwege coro-
na wordt dit jaar groep 4 ook meegenomen. Volgende week krijgen de leerlingen via de 
combicoaches een brief mee, waarin wordt uitgelegd wat de bedoeling is.  

KINDERPOSTZEGELS 

Ook dit jaar komen de kinderen uit groep 7 weer langs de deuren met kinderpostzegels. 
Dit zal op een iets andere manier gaan i.v.m. corona.  

E-WASTE 

Als groep 8 doen we mee met de inzamelingsactie van E-waste (E-waste = elektronisch 
afval). 
Onze groep moet tegen 9 klassen van andere scholen in de omgeving strijden voor de 
eerste plek. Als we winnen, kunnen we een schoolreisje winnen met de klas, een dag naar 
Nemo in Amsterdam. 
Wij zijn bezig met het inzamelen van kapotte en/of oude elektrische apparaten en kabels. 
Je mag bijvoorbeeld geen koelkast of wasmachine / droger inleveren. Het moeten dus 
spullen zijn die je makkelijk kunt meenemen, zoals kabels, mobiele telefoons, kleine 
beeldschermen en monitoren, computers. 
 
Jullie kunnen ons helpen met het inzamelen van deze spullen. Spullen van jullie zelf, 
maar ook door te vragen aan jullie familie, buren of vrienden en het dan te laten ophalen 
door ons of door het aan je kind mee te geven naar school. De actie loopt van 31 augustus 
08:30 uur t/m 25 september 10:00 uur. 
Willen jullie graag dat de spullen thuis worden opgehaald, dan kunnen jullie dit aanmel-
den via de website www.ewasterace.nl. 

 
Help alstublieft, zodat wij een topscore kunnen krijgen en dat schoolreisje naar Nemo in 
Amsterdam winnen! 
 
Met vriendelijke groet, groep 8 
 
 
 
 
 
We zijn al druk bezig met het inzamelen van elek-
tronisch afval! 
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Samen lezen 



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 
activiteiten en afspraken maken met elkaar. Tijdens deze Gouden Weken komen ook de schoolregels aan bod. De 
volgende weken zullen de volgende 2 regels aan bod komen:  

 
In de klas en in de hal, rustig doen we overal 

Ik ben voorzichtig met mijn spullen en die van anderen 

EVEN VOORSTELLEN 

Na vele jaren te hebben gewerkt op de OBS De Weiert in Odoorn, kom ik dit schooljaar op de 
OBS De Meander als onderwijsassistente te werken.      
Mijn naam is Leila Sabljic en ik begeleid met veel plezier kinderen bij het lezen, rekenen en an-
dere vakken die bijgespijkerd moeten worden. Het is leuk om mee te maken hoe de leerlingen 
in hun ontwikkeling groeien. Ik woon in Emmen samen met mijn man en ik heb twee kin-
deren. In mijn vrije tijd ben ik te vinden in mijn kruidentuin of op de badmintonbaan in sport-
hal Bargeres.  

NIEUWS VANUIT DE MR 

Na een aantal jaren namens het personeel, deel genomen te hebben in de MR, geeft juf Linette het stokje door aan 
juf Jessica.  
Erwin Smit, oudergeleding van de MR, voltooid zijn huidige zittingstermijn van 3 jaar. Erwin wil zijn werkzaamhe-
den voor de MR graag voortzetten en heeft zich daarom herkiesbaar gesteld. 
Het is vanzelfsprekend mogelijk voor andere ouders om zich eveneens kandidaat te stellen. Als er meer kandidaten 
zich aanmelden, zullen er na overleg met de kandidaten verkiezingen zijn. Mocht u graag zitting willen nemen in de 
MR, dan kan u zich melden bij één van de MR-leden: Karlien Robroch (moeder van Lise Dijkstra), Angelique Lub-
binge (moeder van Sem en Lizz Gransebergen), Erwin Smit (vader van Robin, Marijn en Roos), juf Renee, juf Kim of 
juf Jessica. 

TELEFOONGEGEVENS 

Af en toe gebeurt het wel eens dat we ouders niet kunnen bereiken. Soms is het telefoonnummer gewijzigd, maar 
soms ben je ook niet in de gelegenheid om op te nemen. Dan is het fijn als we een noodnummer hebben, van bijv. 
een opa of oma.  Mocht u nog geen noodnummer hebben doorgegeven of uw eigen gegevens zijn veranderd zou u dit 
dan aan ons door kunnen geven? 

KLASBORD 

Wij gebruiken in alle groepen het platform Klasbord. Dit is ene gesloten platform alleen voor de eigen groep. Hierop 
kunnen de leerkrachten berichten posten en foto’s delen. Wel zo leuk in deze tijd, aangezien u niet meer binnen kunt 
komen kijken. Via de leerkrachten krijgt u hier en code voor. 

KALENDER, SCHOOLGIDS, NIEUWSBRIEF 

De kalender, schoolgids en de nieuwsbrief komen altijd digitaal naar u toe. Ook zijn deze documenten te vinden op 
de website van de school. Dit doen we voornamelijk om het milieu te ontzien. Mocht u toch graag een papieren ver-
sie van de kalender, de schoolgids of de nieuwsbrief ontvangen zou u dit dan aan mij door willen geven? Dat mag 
d.m.v. deze mail te beantwoorden of een mail te sturen naar r.hoogeveen@opoborger-odoorn.nl. 
 
Met vriendelijke groet, mede namens het team, 
Roelien Hoogeveen 
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