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Oudertevredenheidspeiling en leerlingtevredenheidspeiling
Om een goed beeld van de kwaliteit op de scholen te krijgen, hecht
openbaar onderwijs Emmen (OOE) veel waarde aan het oordeel van
ouders en leerlingen.
Het bestuur heeft daarom besloten op al haar scholen een
kwaliteitsonderzoek te houden. Dit onderzoek zal plaatsvinden door
middel van een tevredenheidspeiling. Er wordt een tweetal
tevredenheidspeilingen afgenomen: voor ouders en voor leerlingen uit de
groepen 5 t/m 8.
Voor gezinnen met meerdere kinderen bij ons op school gaat er een
gezinsvragenlijst mee met het oudste kind.
Het onderzoek wordt verwerkt en gerapporteerd door het onafhankelijke
bureau "Scholen met Succes". Alle gegevens uit de peiling worden door
dit bureau anoniem verwerkt en gerapporteerd. Het bestuur en het
managementteam van de school ontvangen de rapportage en niet de
ingevulde vragenlijsten.
De vragenlijsten zullen op dinsdag 22 mei worden meegegeven aan de
leerlingen. Deze kunnen dan tot 12 juni worden ingeleverd.
Nieuws uit de leerlingenraad
We hebben een ideeënbus op school.
De leerlingen vanaf groep 3 kunnen een idee in de ideeënbus op
school doen.
De bus staat bij de hoofdingang op het tafeltje. Ook ouders
mogen daar ideeën voor de school in doen.
De leerlingenraad bekijkt de ideeën en bespreekt dit in de
vergadering van de leerlingenraad met juf Sanne.
Zo kunnen we met elkaar goede ideeën bedenken voor de
school.

Avond4daagse

Danique Wanders, leerlingenraad obs de Dordtse Til

Groepswerk van groep
6/7a

Herkeuring DVL
Op maandag 9 april heeft de herkeuring van ons Drents
VerkeersveiligheidLabel plaatsgevonden.
De directie en de verkeersouders hebben een gesprek gehad met
Hielke Verbree van Veilig Bereikbaar Drenthe. We hebben het
gesprek afgesloten met een zeer positieve beoordeling.
We voldeden aan 39 v/d 40 criteria en hebben de herkeuring
daarmee ruimschoots doorstaan.
De meeste credits gaan daarbij naar de verkeersouders van onze
school. Zonder hun inzet zou dit niet mogelijk zijn. Heel erg bedankt!

Afscheid
Liva uit groep 6 is
verhuisd en gaat na
de meivakantie
naar obs de
Bascule in NieuwAmsterdam. Heel
veel succes en
plezier op je nieuwe
school!
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Gezonde Weken
Week 17, 20 en 21 staan bij de Bredeschool Klazienaveen in het
teken van de gezonde weken. Deze weken worden afgesloten met
het Drenthe Loopfestijn. We hopen dat er zoveel mogelijk kinderen
mee gaan doen aan dit slot van de gezonde weken. Deelname is
gratis en wordt beloond met een prachtig shirt. De gezonde weken
worden georganiseerd door de Bredeschool Klazienaveen. Dat is
een samenwerking tussen alle basisscholen, het voortgezet
onderwijs, kinderopvang, de cultuurcoach, Sedna en de
BuurtSportCoaches.

Belangrijke data


Vrijdag 27-4:
Koningsdag



Vrijdag 27-4 t/m
zondag 13-5:
Meivakantie



Vrijdag 4-5:
Dodenherdenking



Zaterdag 5-5:
Bevrijdingsdag



Donderdag 10-5:
Hemelvaartsdag



Zondag 13-5:
Moederdag



Maandag 14-5:
- Luizencontrole
- Start Avond4daagse



Dinsdag 15-5:
Groep 7 + 8 heeft
’s middags een
voorstelling op obs
Angelslo (fietsen mee)



Woensdag 16-5:
Pauzespelletjes door
de buurtsportcoaches



Donderdag 17-5:
- Groep 7 heeft het
praktisch
verkeersexamen in
Klazienaveen vanaf
10:30 uur (fietsen
mee)
- Slotavond
Avond4daagse

Wat gebeurt er allemaal in deze weken? Voor groep 3 en 4 komt er
een diëtiste op school (Eline Voss) om een les te geven over
voeding en gezondheid. Dit wordt een interactieve les waarin
kinderen zelf ondervinden, voelen en proeven.
Daarnaast organiseren we voor de kinderen van groep 5 en 6
loopclinics. Deze worden verzorgd door de Loopgroep Noord
Nederland en gegeven op loopbaan de Luna (Leeuw 1). Met deze
clinic leren de kinderen de beginselen van hardlopen met als doel
om enthousiast mee te doen met het Drenthe Loopfestijn.
Voor de kinderen van groep 7 en 8 worden na schooltijd deze clinics
gegeven. Ook om de beginselen van hardlopen mee te geven en
hopelijk ook enthousiast te maken om mee te doen met het Drenthe
Loopfestijn. Hier worden nog flyers over uitgedeeld.
Het sportteam komt in de pauzes langs (zowel de ochtend pauze
als de middag pauze) om kinderen nieuwe spelletjes te leren die ze
kunnen spelen op het schoolplein. Elke school krijgt een kist met
daarin een klapper met de spelletjes, stoepkrijt, tennisballen en wat
springtouwen. We hopen hiermee de kinderen een actieve pauze
mee te kunnen geven.
In deze weken valt ook de avond-4-daagse, dit is toevallig. Neemt
niet weg dat de avond-4-daagse ook prima in het plaatje van de
gezonde weken valt, zeker met de gezonde avond!
Ook valt in deze weken het Stracq-voetbaltoernooi. Dit heette
voorheen het HaVeKa-voetbaltoernooi.
En het grote einddoel, het meedoen aan het Drenthe Loopfestijn.
Dit vindt plaats op zaterdag 26 mei. Ook hier worden nog flyers van
uitgedeeld. Opgave kan t/m woensdag 16 mei!
Gedurende deze weken hopen we de kinderen wat meer in
beweging te krijgen. Daarnaast hopen we te werken aan de
bewustwording bij kinderen over hoe belangrijk gezondheid eigenlijk
is. Het zit hem soms in kleine dingen, op de fiets of lopend naar
school, water drinken i.p.v. frisdrank en ga zo maar door.
Goed om te weten dat we allemaal (ouders/ leerkrachten/
sportverenigingen/ BuurtSportcoaches/ enz.) een voorbeeldfunctie
hebben. Hopelijk kunnen we de kinderen een goede en gezonde
basis meegeven voor later.

Ateliers
Afgelopen twee jaar hebben wij op de vrijdagmiddag ateliers gedaan. Dit is ons
allen zeer goed bevallen. Er was veel variatie zoals, koken, sport, informatica,
potten bakken, beeldende vorming, textiel, techniek, theater en nog zo veel
meer.
De kinderen hebben elke les echt genoten en waren zeer positief. Dit had ook te
maken met de aandacht die er in een klein groepje mogelijk was.
Het aankomende jaar zijn er bij de kookwerkgroep ouders die gaan stoppen. Er
hebben zich nog geen nieuwe ouders aangemeld. Dus we komen het nieuwe
schooljaar begeleiders te kort voor het atelier koken.
We zijn op zoek naar ouders, opa’s en oma’s of andere familieleden die een
atelier willen invullen met een kwaliteit van zichzelf. Dat kan bij koken, maar mag
ook schilderen zijn, houtbewerking, techniek e.d.
De periodes gaan van vakantie tot vakantie op de vrijdagmiddag.
Dat betekent dat de begeleiding niet hele jaar door aanwezig is op de
vrijdagmiddag, omdat we per periode afwisselen in aanbod. De periodes duren
meestal 6 à 7 weken en zijn ook nog verdeeld in onder- en bovenbouw.
De kracht van de ateliers is: veel aanbod en kleine groepjes. Dat is niet meer
mogelijk als er te weinig hulp is. Dan kunnen we nog wel enigszins variëren in
aanbod maar gebeurt het weer in klassenverband. Dat betekent grote groepen
en niet allemaal kunnen kiezen naar interesse.
Dus bij deze, ouders en verzorgers van de kinderen van de Dordtse Til: uw hulp
graag.
Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij juf Hellen. Ze is aanwezig op
maandag, dinsdag en woensdag.

Mededelingen

Belangrijke data
vervolg
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Vrijdag 18-5:
Gezondheidslessen
in groep 3 en 4/5

 Zondag 20-5:
1e Pinksterdag
 Maandag 21-5:
2e Pinksterdag
(leerlingen vrij)
 Woensdag 23-5:
Loopclinics groep
6/7 en 7/8 (fietsen
mee)
 Donderdag 24-5:
- Brigadierscursus
nieuwe aanwas uit
groep 6 en 7
- Nieuwsbrief 10
 Zaterdag 26-5:
Drenthe Loopfestijn

Vooral bij de kleuters vallen er momenteel dingen op waar afspraken over zijn,
maar die niet op deze manier gebeuren. De meeste van die afspraken staat
ook vastgelegd in de schoolgids. Via deze weg nog even weer een herinnering.
Traktaties
1 traktatie is genoeg, niet meer iets voor ook nog mee naar huis.
Afscheid in groep 2
Afscheid groep 2 niet meer in de klas vanaf de kerstvakantie.
Binnenkomst van kinderen
Niet door de klas en gang naar ander kind/lokaal/voorschool. De kinderen
komen binnen via de eigen ingang/buitendeur. Niet door de gang en dan via de
gangdeur de klas in.

Nieuws uit groep 3
Afgelopen periode is er, zoals altijd weer hard gewerkt in groep 3. Er is weer een blok voor rekenen
afgesloten en ook ligt kern 9 van Veilig Leren Lezen al weer achter ons. Beide hebben we afgesloten met
een toets. Ook is er iets nieuws opgestart, namelijk tutorlezen. Tijdens tutorlezen, 3x per week, gaat elk
kind van groep 3 samen lezen met een leerling van groep 5 of 6.
Sinds een paar weken komt Juf Jitske ook regelmatig werken met kinderen die iets extra’s nodig hebben.
We vinden het fijn dat het zo langzamerhand de goede kant op gaat met Juf Jitske.
Vorige week hebben de leerlingen iets speciaals voor hun moeder gemaakt, want Moederdag komt er al
weer aan, natuurlijk is het nog een verrassing en mogen de mama’s nog niet weten wat er gemaakt is door
hun kind.
Deze week hebben we het over de regels in de klas gehad en de kinderen waren het er over eens dat die
wel iets duidelijker en aangescherpt kunnen worden. Dus hebben we met elkaar regels bedacht,
opgeschreven en opgehangen, zodat we ze elke dag kunnen zien en lezen. Iedereen heeft beloofd zijn of
haar best te doen om zich er aan te houden.
Nu lekker genieten van de meivakantie en dan gaan we er daarna weer volle goed moed tegen aan.
Allemaal een hele fijne vakantie!
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1 en 2

De Grote Rekendag was op 28 maart. Ook wij in groep 1 en 2 deden hieraan mee. We begonnen de dag
gezamenlijk met de hele school in de speelzaal. Daarna gingen alle groepen terug naar hun eigen klas. Het
thema van de Grote Rekendag was: de school als een pakhuis. We moesten dan ook bekijken wat we in onze
klas allemaal in de kasten hadden liggen (scharen, lijmpotjes, verfschorten, etc.) en dit moesten we eerlijk
verdelen over de beide groepen. Ook hebben we nog een circuit gedaan waarbij ze samen spelletjes mochten
doen. Zo was er een spel waarbij we een doos vol troep moesten sorteren op materiaal en een spel waarbij we
moesten schatten hoeveel blokjes er in een schatkist pasten. Het was een erg leerzame dag!
Op 29 maart is in groep 1 en 2 de paashaas langs geweest. Samen met de paashaas hebben we eieren
gezocht. Toen we terug kwamen lag er in onze eigengemaakte paasmandjes een heerlijke chocolade paashaas.
Groep 1 had paasmandjes in de vorm van een ei gemaakt. Deze waren versierd met lijm en ecoline. Groep 2
had zelf paasmandjes gevlochten. Ook kregen alle kinderen nog een tas van Zeppelin met een leuk leesboekje
erin, deze had de moeder van Doutzen (groep 1) gewonnen.
Op 17 april kwam juf Elsbeth van atelier Abel met ons groep 1 en 2 knutselen. Eerst las juf Elsbeth een verhaal
voor over Annelotje. Annelotje had een wiebeltand maar was wel erg dol op alle snoep. De leerlingen mochten
daarna het allerlekkerste snoepje kleien. Dit werden bij ons in de klas vooral lolly’s en spekjes. Daarna mochten
we deze versieren met verf, nepsuiker en een glimmertje om het echt op echte snoep te laten lijken. De
leerlingen moesten zichzelf namelijk natekenen met houtskool, wasco en ecoline. Hun gezicht en het snoepje
werd op een schilderijtje vastgemaakt waardoor het nu echt een kunstwerk is geworden.
We hebben ook nog flink gewerkt over de lente en we hebben geknutseld voor Moederdag samen met Simone
(moeder van Yaivey en Finnley) en Wendy. Wat het is geworden, dat is nog een grote verrassing! Wij wensen
jullie allen een fijne Meivakantie!

Nieuws uit de Voorschool
We hebben weer leuke, maar drukke weken achter de rug.
We hebben gewerkt aan het thema Pasen en tijdens dit thema hadden we ook boekenpret. Het boek wat daar
centraal voor stond was: Piep gaat naar de dokter. Voor dit thema mochten de ouders in de klas komen en ze
konden meeluisteren naar het verhaal. Na afloop kregen ze een werkboekje meer, waarmee ze thuis aan de slag
konden.
Ook hebben we nog mooie cadeautjes gemaakt voor Moederdag en hebben we het gedichtje geoefend.
Tijdens Pasen hebben een paasbrunch gehad, we konden genieten lekkere broodjes, eitjes, krentenbollen en
crackers.
In april nemen we afscheid van Jayden Bos, Nomi Arends en Liz Gordt, zij worden in de meivakantie alle drie
4 jaar en na de vakantie mogen ze naar juf Stefanie in groep 1. We mochten Dylan Smit en Tess Hemme bij
ons in de groep begroeten. Welkom Dylan en Tess! Heel veel plezier bij ons op de voorschool en Jayden, Nomi
en Liz heel veel plezier op de basisschool.
Ook nemen we deze donderdag afscheid van Juf Henriëtte. Ze gaat ons verlaten om te werken op de
kinderopvang. We gaan je heel erg missen! Dank je wel voor de hele fijne tijd bij ons en heel veel succes op je
nieuwe werkplek!! Voor juf Henriette komt juf Lammie Berends in de plaats. Na de vakantie zal ze bij ons
beginnen.
Wij wensen iedereen en hele fijne vakantie en zien jullie graag weer op maandag 14 mei.

