Nummer 10
31 januari 2019
Data om te onthouden:
Via deze link (De agenda) kunt u de actuele agenda bekijken.
08 februari
Groepen 1 t/m 4 hele dag vrij
11 februari
Groepen 1 t/m 4 hele dag vrij
11 februari
Groepen 6/ 7/ 8 Voorlichting Leesprikkels en Drentse Kinderjury vanuit de bibliotheek
14 februari
Rapport 1 mee naar huis
14 februari
Open dag
15 februari
Groepen 7 & 8 Democracity
16 februari – 24 februari Voorjaarsvakantie
25 februari
Groepen 1 t/m 4 middag vrij
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Vanuit het bestuur
Jaarlijks organiseert het Ondersteuningsteam van OPON een avond voor ouders waarop onderwerpen besproken
worden die voor ouders interessant kunnen zijn en waar zij in hun directe opvoedingssituatie veel aan kunnen
hebben.
Op 27 maart wordt een avond georganiseerd met het onderwerp TOS (Taal Ontwikkeling Stoornis) bij kinderen.
Meer informatie over deze avond, vindt u verderop in deze nieuwsbrief.
Mocht u deze avond willen bezoeken, dan kan u zich voor 26 februari opgeven via school.

Website
Sinds deze week is de nieuwe website van de school in de lucht. Er zullen de komende tijd waarschijnlijk nog wel
kleine aanpassingen gedaan worden.
Naast een duidelijke agenda vindt u op de pagina downloads de Elsakker info’s van dit schooljaar terug.
Ook zijn er foto’s op de site te vinden. In het kader van de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG), die afgelopen mei in werking is getreden, moet er een code ingevoerd worden om de foto’s te kunnen
bekijken.
De ouders van onze school ontvangen de code in een aparte mail.

Facebook
Ook onze Facebookpagina wordt weer beheerd en is actief.

Leesprikkels
Leesprikkel is een leesbevorderingsactiviteit om het leesplezier te bevorderen. De leerlingen lezen zes verschillende
soorten boeken waaronder strip-, informatief en een leesboek. Bij dit project hoort een werkboekje en tot slot wordt
met behulp van een stembiljet het mooiste boek gekozen.

Drentse Kinderjury
Welk nieuw verschenen boek vinden de kinderen in Drenthe het mooist? Dat wordt bepaald door de Drentse
Kinderjury, een provinciale juryactiviteit voor de bovenbouw. Van februari tot half mei lezen de kinderen tien boeken,
geven ze een beoordeling en stemmen ze voor het mooiste boek. Op deze manier wordt een Drentse top 10
samengesteld.

Democracity voor groep 7 en 8
In de raadszaal van het gemeentehuis wordt een stad gebouwd middels
overlegvormen, discussievormen enz. Net zoals het in er in een echte
raadsvergadering aan toe gaat.

Informatie Kinderopvang KidsCasa
De BSO (De Triangel in Norg) heeft een mooie eigen ruimte in het Bewegingscentrum Norg en de omheinde
buitenruimte biedt veel mogelijkheden voor sportieve buitenactiviteiten. De kinderen maken door het jaar heen
kennis met een breed palet aan sporten en leren hoe fijn het is om te winnen, maar dat verliezen er ook bij hoort.
En heeft uw kind even geen zin in sporten na een lange schooldag? Geen probleem; op de BSO is natuurlijk ook
voldoende gelegenheid om tot rust te komen en te ontspannen in een vertrouwde omgeving. Bij ons ontdekken
kinderen de lol van samen in beweging zijn onder aanmoediging van begeleiders (met een sportopleiding) die niet
langs de kant blijven staan.
Het vervoer van school naar Norg is door KidsCasa geregeld.
Mocht u behoefte hebben aan naschoolse opvang dan kunt u
contact opnemen met ons centraal bureau. Op telefoonnummer
050-5020244 of kijk eens even op onze website, www.kidscasa.nl.
Of loop gewoon eens een keer binnen bij ons.
Adres van het bewegingscentrum is Eenerstraat 52a in Norg.
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Goede dag
Het afgelopen schooljaar hebben de internbegeleiders een bezoek gebracht aan Kentalis in Groningen.
Kentalis is het instituut dat gespecialiseerd is in het begeleiden van leerlingen met taal
ontwikkelingsstoornissen in heel Nederland. Zij begeleiden leerlingen zowel op de basisscholen als op hun
eigen scholen. Heel jonge kinderen kan Kentalis ook begeleiden op bv. De Taaltrein.
De internbegeleiders hebben die dag een training gehad die hen heeft laten ervaren waar kinderen met een
TOS, taal ontwikkelingsstoornis, op school en in hun eigen omgeving tegen aan lopen en meemaken.
Die dag hebben zij ook handvatten gekregen om leerlingen binnen de school te kunnen helpen zodat de
kinderen de wereld om zich heen beter leren begrijpen. De training was zeer interactief en vooral niet saai of
uitgesproken theoretisch.
Jaarlijks organiseert het Ondersteuningsteam van OPON een avond voor ouders waarop onderwerpen
besproken worden die voor ouders interessant zijn en waar zij in hun directe opvoedingssituatie veel aan
kunnen hebben.
Op 27 maart willen wij als onderwerp TOS bij ouders over het voetlicht brengen. Dit onderwerp is voor alle
ouders van belang, ook al heeft uw kind waarschijnlijk geen problemen met de taal.
Ieder kind begrijpt de taal weleens verkeerd of snapt de aanwijzingen niet zo goed. Dat wil niet zeggen dat
het kind een TOS heeft maar tijdens deze bijeenkomst kunt u als ouder wel leren hoe u de taal kunt
aanpassen aan uw kind. Maar ook hoe het kind ervaart wat volwassenen tegen hem of haar zeggen.
Wij stellen ons het volgende van die avond voor:
Het wordt een interactieve voorlichting over TOS, verzorgd door medewerkers van Kentalis.
Waarbij ouders en andere belangstellenden, al doende, veel zullen ervaren over het interpreteren van de
Taal.
Wilt u voor 26 februari aan de school laten weten of u belangstelling heeft voor een dergelijke avond?
Een locatie wordt bekend gemaakt als we weten hoeveel belangstelling er is.
Zo spoedig mogelijk na 1 maart zal ik u de locatie laten weten.
Nettie Feenstra
Lid OT OPO Noordenveld.
050 4065788
n.feenstra@onderwijs-noordenveld.nl

Van buiten
Mega-Workshop-Dag voor kids in de Brinkhof
Je hoeft je niet te vervelen op 19 februari!
Op dinsdag 19 februari aanstaande organiseert Beweegdorp Norg, in samenwerking met de Brinkhof en de sport- en
cultuurcoaches van de gemeente Noordenveld een Mega-Workshop-Dag, bedoeld voor kinderen van groep 3 t/m
groep 8.
Zowel ’s ochtends als ’s middags hebben we 6 stoere, verrassende, (ont)spannende, creatieve en muzikale workshops
voor jullie geregeld. Elk dagdeel maak je een keuze uit drie verschillende onderdelen. Het ochtendprogramma is van
10:30 tot 12:10 en er staat breakdance, boksen, bouwen met Lego, springen op de tumblingbaan, percussie en ‘feest
op je bord’ (crea met fruit) op het programma. In de middag (van 13:00 tot 14:40 uur) kun je kiezen uit streetdance,
vogelhuisjes verven, yoga, uilenballen uitpluizen, freerunning en een circusworkshop van Jeugdcircus Santelli.
Je kunt je aanmelden voor de hele dag, maar ook alleen voor het ochtend of middagprogramma. De kosten bedragen
€ 5,00 per dagdeel, inclusief ranja en fruit tussendoor en een broodje knakworst of een krentenbol na afloop.
Aanmelden en betalen gaat bij voorkeur via de activiteitenladder van de WIN; dit is mogelijk tot 12 februari
aanstaande. Je kunt ook op de dag zelf aanmelden, maar voor een aantal workshops geldt vol=vol, dus vooraf
inschrijven is zeker aan te bevelen! Voor meer informatie kun je contact opnemen met Afien Baving van Beweegdorp
Norg via info@beweegdorpnorg.nl of 06-37430610.
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