
 

 

Leesbrief     

22 februari 2023 

  
  
Om te onthouden  
27 februari t/m 3 maart  Voorjaarsvakantie    

14 maart Wie is de mol, locatie De Klonie Groep 7/8 

22 maart  OPO studiedag voor personeel  Alle kinderen de hele dag vrij  

27 maart  Voorstelling Ridders  
Locatie OBS De Meander  

Groep 4-5-6  

28 maart  Voorstelling Peter Pepper  
Locatie CBS De Borgh  

Groep 7-8  

29 maart  De grote rekendag  Alle groepen  

6 april  Paasactiviteit  Alle groepen  

7 t/m 10 april Paasweekend Alle kinderen vrij 

   

Nieuws vanuit het team  

Juf Tineke is, na een periode van ziek zijn, weer aan het werk.  

Juf Anita is 1 februari begonnen in groep 1-2-3. Zij zal tot half maart op maandag en dinsdag 

werken, daarna is ze er ook op de woensdag.  

 

Het team heeft een aantal scholingsbijeenkomsten over een professionele cultuur gevolgd. 

Dit is een waardevolle scholing. We vinden het fijn om dit met elkaar te doen. Dinsdag 28 

maart staat er nog een bijeenkomst gepland. 

 

Op woensdag 22 maart gaan alle collega's naar de studiedag die door onze stichting wordt 

georganiseerd. Deze dag staat er een aantal lezingen en workshops gepland dit passen bij 

het strategisch beleid van OPO. De kinderen zijn de hele dag vrij. 

 

Instructies aan kinderen 

De onderbouwgroep is behoorlijk gegroeid de laatste tijd. Om alle kinderen de aandacht te 

geven die ze verdienen hebben we de roosters voor de verschillende groepen aangepast. 

Na de vakantie gaat groep 1 vier keer per week een half uur met juf Sinja naar boven om 

daar te spelen en te werken. We hebben daar een ruimte voor ingericht. 

Groep 3 gaat na de vakantie twee keer per week naar juf Linda voor de rekeninstructie en 

groep 6 gaat voor een aantal spellinginstructies naar meester Wilson. Op deze manier 

krijgen alle kinderen voldoende tijd voor de instructies. 

 

Toestemming beeldmateriaal 

Meester Wilson volgt de gymopleiding, zodat hij bevoegd is om gymlessen te verzorgen aan 

de kinderen. Tijdens deze opleiding zal hij gymlessen geven aan de kinderen van groep 7/8.  

Van deze lessen moet hij filmopnames maken. Het kan voorkomen dat ook kinderen van 

andere groepen in beeld komen. Deze opnames worden alleen voor de opleiding gebruikt en 



 

er wordt uiteraard vertrouwelijk mee omgegaan. Mocht u geen toestemming geven voor 

deze opnames, wilt u dit dan doorgeven aan meester Wilson.  

 

Vakantieregeling 2023-2024 

De GMR heeft in de laatste vergadering ingestemd met de vakantieregeling voor volgend 

schooljaar. 

  

Vakanties en vrije dagen Data 

Herfstvakantie 21 oktober t/m 29 oktober 2023 

Kerstvakantie 24 december t/m 7 januari 2024 

Voorjaarsvakantie 17 februari t/m 25 februari 2024 

Goede Vrijdag 29 maart 2024 

Pasen 1 april 2024 

Meivakantie 29 april t/m 10 mei 2024 

Hemelvaart (valt in meivakantie) 9 en 10 mei 2024 

Pinksteren 20 mei 2024 

Zomervakantie 22 juli t/m 30 augustus 2024 

 

Even voorstellen; de kansencoach 
Na de voorjaarsvakantie is er iedere woensdag van 11.00 - 12.00 uur een kansencoach 
aanwezig op school. Hieronder stelt zij zich even voor en legt ze uit wat haar 
werkzaamheden zijn. 
 

Een nieuw gezicht …  
Mijn naam is Dorien Streutker en werk sinds 2008 in de 
gemeente Borger-Odoorn bij welzijnsorganisatie Andes. 
Wat kom ik doen? Wellicht herkennen jullie het wel: dat je soms 
wat zorgen hebt over de ontwikkeling van je kind(eren), dat je 
puzzelt met de opvoeding of dat je je afvraagt hoe je iets het 
beste samen met de school kunt oppakken. 
 
Dit zijn vragen waarover ik mee kan denken. Dus blijf niet met je 
vragen rondlopen, maar stap eens bij me binnen of zoek me op 
via het schoolteam. Samen kunnen we kijken wat ervoor nodig is 
dat de kinderen lekker in hun vel zitten.  
Daarnaast zal ik ook het schoolteam ondersteunen. Dit alles om 
er samen voor te zorgen dat de kinderen op onze school kunnen 

profiteren van een positieve sfeer en aanpak, waarin ze helemaal tot hun recht komen. 
 
Ik heb er veel zin in om op jullie school te starten en kennis te maken met iedereen. 
Hartelijke groet, 
Dorien Streutker 
 
Hulp oud papier 
Iedere maand wordt er oud papier opgehaald. Van de opbrengst hiervan kunnen we leuke 
activiteiten voor de kinderen organiseren of materialen aanschaffen. 



 

We kunnen nog wel wat extra hulp gebruiken. Als er voldoende mensen zijn, hoeft u slechts 
1 keer per jaar mee te helpen. Mocht u kunnen helpen, wilt u dit dan doorgeven aan Annet? 
 
Uitslag ouder- en leerlingenquête 
Een tijdje geleden heeft u de mogelijkheid gehad om een vragenlijst i.v.m. een 
tevredenheidsonderzoek in te vullen. 33% van de ouders heeft deze enquête ingevuld, dat is 
een lage respons. Hierdoor is de uitslag niet helemaal betrouwbaar.  
Op bijna alle onderdelen scoren we boven de norm. Een klein aantal is net onder de norm; 
hier kunnen we een aantal aandachtspunten uithalen; ouders geven aan meer geïnformeerd 
te willen worden over de verbeterpunten van de school en zouden het fijn vinden als we 
vaker vragen of men tevreden is over de school en wat de verwachtingen zijn. 
 
Informatie over de schooladviezen en eindresultaten van de school vindt u in de schoolgids. 
Deze kunt u vinden op onze website www.obs-daltonschoolees.nl. 
 
Het gemiddelde cijfer dat ouders ons geven is een 7,9. 
 
De kinderen hebben ook een soortgelijke enquête ingevuld. Zij gaven de school gemiddeld 
een 9,1. 
  
Aanwezigheid Annet (onder voorbehoud) 
Donderdagochtend 23 februari  
Vrijdag 24 februari vrij 
Maandag 6 maart 
Dinsdagochtend 7 maart 
Donderdag 9 maart 
Maandag 13 maart 
Donderdag 16 maart 
Maandag 20 maart 
Dinsdagmiddag 21 maart 
Donderdag 23 maart 
Maandag 27 maart 
Dinsdagochtend 28 maart 
Vrijdag 31 maart 
 
Op de andere dagen is Annet telefonisch te bereiken op De Zweng of op het volgende 
telefoonnummer: 06-82303189 Dit telefoonnummer kan ook gebruikt worden in 
noodgevallen tijdens het weekend en in vakanties.   
  
Neem gerust contact op wanneer er vragen zijn. 

http://www.obs-daltonschoolees.nl/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


