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Project
Alle basisscholen binnen de gemeente Oldambt krijgen de mogelijkheid om in een reeks
van 2 keer 4 lessen aan de zwemveiligheid van de leerlingen in groep 5 en 6 te werken.

In dit nummer:
Project zwemveilig
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Binnen deze lessenreeks gaan gediplomeerde zweminstructeurs met de kinderen oefeningen doen in het water om te kijken hoe zwemveilig kinderen zijn. Het is dus geen zwemles, maar we zullen spelenderwijs verschillende survival elementen met de kinderen gaan
oefenen. Na afloop van deze reeks krijgen de kinderen allemaal een certificaat. Middels
dit certificaat zullen we jullie als ouders/verzorgers individueel informeren over het
door ons bevonden niveau aangaande de zwemveiligheid.
De zwemlessen hebben een duur van 45 minuten, gedurende deze lessen gaan we ook
gekleed met de kinderen het water in. Mocht uw zoon/dochter onverwachts te water
raken dan is de kans aannemelijk dat dit gekleed is. We zullen dit tijdens de lessenreeks
naar jullie communiceren wanneer we dat gaan doen.
De laatste les van de eerste lessenreeks (week 4), is er een kijkles. Jullie zijn daarbij
dus van harte welkom in het zwembad. Tijdens die les is er eventueel ook alle gelegenheid om vragen testellen aan de instructeurs.
Dit project is een initiatief vanuit
de gemeente en de zwembaden en
kost u als ouder/verzorg verder
niets.

Nieuw contactpersoon oud
papier:
Henk Jan Udding
oudpapier.eexterbasisschool
@gmail.com

Belangrijke data
oktober
9

Inloopspreekuur
schoolverpleegkundige 13.00—14.45 uur

12

Einde kinderboekenweek

15-18 Oudergesprekken
22-26 Herfstvakantie

De groepen 5 en 6 gaan in week
47,48,49 en 50 deelnemen aan het
project Zwemveilig. De leerlingen
worden om 09.00 uur met de bus
van school gehaald en
krijgen van 09.30 uur tot 10.15 uur
zwemveiligheidstraining in het zwembad te Finsterwolde. Tegen 11.00 uur zijn de leerlingen weer terug bij school.

Inloopspreekuur GGD
Een aantal keren per schooljaar houdt onze schoolverpleegkundige, Aly Reezigt,
een inloopspreekuur op onze scholen. U kunt bij haar terecht met allerlei vragen
betreffende de opvoeding van uw kind(eren). Aly weet heel veel vragen te beantwoorden, kan tips geven en ze kan u eventueel ook doorverwijzen naar andere
instanties.
Heeft u vragen? Blijf er dan niet mee rondlopen. Loop binnen tijdens het inloopspreekuur! U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.
De datum en tijd worden vermeld in de nieuwsbrieven en hangen ook in school.

Sparen voor je schoolbieb
Van 3 t/m 14 oktober is het weer Kinderboekenweek. Bruna wil graag samen met scholen, ouders/verzorgers én
kinderen het lezen van kinderboeken stimuleren, daarom organiseert Bruna een fantastische scholenactie tijdens
de Kinderboekenweek: Sparen voor je schoolbieb. Hoe meer ouders er meedoen, hoe meer gratis boeken de school
bij Bruna mag uitzoeken!
Hoe werkt de actie:



Ouders kopen een kinderboek bij een Bruna winkel en leveren de kassabon(nen) in bij de eigen leerkracht.



De school verzamelt alle kassabonnen van aankopen gedaan tijdens de actieperiode (van 3 t/m
14 oktober 2018)



De verzamelde kassabonnen kunnen t/m 18 november 2018 ingeleverd worden bij de lokale Bruna winkel. Gebruik hiervoor de speciale Schoolbieb-envelop die de scholen per post hebben ontvangen.



De Bruna-winkelmedewerker telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op en de school ontvangt een
waardebon voor het te besteden bedrag.



De school mag t/m 15 december 2018 voor 20% van het totale kassabonbedrag nieuwe kinderboeken uitzoeken bij een Bruna winkel.

Spaar mee, want leesplezier creëer je samen!

Studiedag SOOOG maakt het verschil!
Dat de banen van de toekomst er
anders uit gaan zien dan vandaag de
dag is een feit. Dat vraagt om een
toekomstbestendige manier van onderwijzen. Daarbij staan een aantal
vragen centraal:
1. Welke trends en ontwikkelingen
komen er op het onderwijs af?
2. Hoe zien de banen van ‘morgen’ eruit?
3. Hoe ziet mijn school eruit in de toekomst?
4. Welke manier van lesgeven wordt gevraagd om leerlingen optimaal voor te bereiden op de toekomst?
5. Welke vaardigheden moeten leerlingen beheersen
voor banen van de toekomst?
6. Welke technologische hulpmiddelen maken het leren
leuker, rijker en toekomstbestendiger?
7. Hoe verander ik mijn rol als leraar?
Op dinsdag 6 november 2018 vindt
“SOOOG maakt het verschil! – Toekomstgericht lesgeven” plaats voor
alle collega’s en nauw betrokkenen
van Stichting Openbaar Onderwijs
Oost Groningen. Tijdens deze studiedag krijgen leerkrachten samen
met hun collega’s meer inzicht in

ontwikkelingen en trends,
waartoe we opleiden, hoe de
maatschappij verandert en de
banen van morgen eruitzien,
wat dat betekent voor hen en
hun manier van lesgeven én
wat hun rol is om de leerlingen nog beter voor te bereiden op de toekomst!
Tijdens het enthousiasmerende, inspirerende en uitdagende programma nemen topsprekers ons mee in de
‘onbegrensde’ mogelijkheden van de toekomst en de
kansen die het biedt voor toekomstgericht lesgeven.
Wat levert ‘SOOOG maakt het verschil!’ ons op?
• Inzicht in de laatste ontwikkelingen en trends die
het onderwijs uitdagen tot verandering
• Inspiratie om onze manier van toekomstgericht lesgeven vorm te gaan geven
• Ontdek hoe je de nieuwste
technologieën in kunt zetten in
onze les
• Leer welke vaardigheden worden gevraagd van onze leerlingen
in de toekomst
• Ons eigen ‘Toekomsttoolkit’
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Studiedag SOOOG, alle
leerlingen zijn deze dag
vrij!

Bezoek ons op het web:
www.eexterbasisschool.nl

Nieuwe leerlingen
In september zijn de volgende leerlingen nieuw bij ons op school gekomen:
Lindsay Dekker

groep 1

Dominique Schenkel

groep 1

Wij wensen hen een plezierige tijd op de Eexterbasisschool!

Fusie
Inmiddels heeft iedereen een nieuwsbrief van de gemeente ontvangen. De aanbesteding is inmiddels afgerond. Aannemer De Groot Vroomshoop kwam als beste uit de bus en mag de opdracht gaan uitvoeren.
Op donderdag 11 oktober is er een bijeenkomst georganiseerd in de Esbörg, waarop de plannen worden gepresenteerd. Van 15.00-17.00 uur is dit voor de gebruikers en vanaf 17.00 tot ca. 19.00 voor omwonenden. De architect
dhr. Flikkema zal dan het ingediende ontwerp presenteren en toelichten. Verder stellen we voor om met behulp van
kraampjes de andere aspecten (techniek, planning, verkeer, etc) van de brede School toe te lichten door een aantal
projectteamleden.

