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Beste ouders, verzorgers
De zomervakantie is bijna ten einde en het nieuwe schooljaar 2021-2022 staat voor de deur. Het
team en ik hopen dat jullie allen binnen en buiten Nederland hebben kunnen genieten van een fijne
tijd samen met jullie kinderen. Zo hier en daar heeft de zon zich gelukkig ook in Nederland laten
zien.
Voor ik verder ga met de nieuwsbrief zal ik mij nog even voorstellen. Willem
de Boer had voor de zomer immers al aangekondigd dat ik als nieuwe
schoolleider ben benoemd.
Mijn naam is David de Jonge en samen met mijn echtgenote Yvonne en onze
dochters Noa (bijna 20) en Erit (bijna 18) woon ik alweer 17 jaar in Borger.
Daarvoor hebben we een aantal jaren in Friesland gewoond boven
Leeuwarden, in het mooie dorpje Hijum. Naast mijn passie voor het onderwijs
ben ik een echte buitenbeweger. Ik wandel graag met Yvonne. Maar ook toer
ik op mijn e-MTB door de provincies Groningen en Drenthe en zelfs wel
richting Duitsland. Ik loop graag hard. En voor de corona-pandemie begon,
deed ik graag mee aan recreatieve wedstrijden zoals de Run van Gieten,
4Mijl van Groningen of de Hondsrug run. Gewoon voor de sfeer, de beleving, het ontmoeten van
mensen met hetzelfde sportplezier. De langste afstanden heb ik in Zwolle en Amsterdam met de
halve marathons gelopen. Momenteel oefen ik met mijn dochter voor de 8km van Amsterdam
Marathon in oktober. Verder lees ik graag en beluister en verzamel ik LP’s.
Vanuit mijn visie op onderwijs vind ik het belangrijk om ‘oog en hart voor de mensen’ te hebben.
Oog en hart voor het schoolteam, ouders en kinderen. Ik wil de teamleden in hun kracht zetten.
Zodat kinderen kunnen bloeien en groeien en de professionele schoolcultuur verder kan
ontwikkelen. Ik houd van een gezonde dosis humor en relativeringsvermogen. Ik ben iemand bij wie
het glas halfvol is. Voor mij spelen kinderen, de betrokkenheid van ouders en het team een
belangrijke rol in de schoolomgeving. Maar ook de vele verenigingen die samen met de school het
dorp doen leven. Samen zijn zij het hart van het dorp. Het verbinden van alle belanghebbenden is
een sterke eigenschap van mij. Hierbij is het mijn ambitie om de positie van obs Ekkelhof ten
aanzien van Drouwen en haar omgeving te versterken.
Op dinsdag, woensdagmiddag en vrijdag ben ik op obs Ekkelhof werkzaam. De andere dag(del)en
werk ik als schoolleider op obs 75 in Nieuw-Buinen.
Ik wens jullie allen nog een paar mooie laatste vakantiedagen toe!
Met hartelijke groet en graag tot ziens op de Ekkelhof.
David de Jonge
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COVID-19 afspraken
Zoals in de laatste persconferentie van 13 augustus 2021 duidelijk werd, zijn er voor het
basisonderwijs geen wijzigingen. Dezelfde afspraken gelden als voor de vakantie.
Dat houdt in dat ouders de kinderen brengen tot aan het schoolplein. Ouders kunnen alleen op
afspraak de school in komen. De kinderen hoeven onderling geen 1,5m afstand te houden. Ook
mogen de groepen gewoon door elkaar spelen. De teamleden houden onderling de afstand wel
aan. Bij het lesgeven aan de kinderen hoeven zij echter geen 1,5m afstand te houden.
Ook blijven maatregelen van kracht zoals ‘thuisblijven bij klachten en dan testen door de GGD’ en
‘vaak de handen wassen’.
Zodra hierin wijzigingen zijn of Stichting OPO wijzigt het beleid hierop, informeren wij u weer.

PERSONEEL
Zoals u in de laatste nieuwsbrief voor de vakantie heeft kunnen lezen, hebben we naast David de
Jonge nog een nieuwe collega is ons schoolteam. Daimy Steenstra zal als onderwijsassistent
maandag starten.
Ook Patricia Vos is inmiddels gestart als administratieve kracht. Zij stelt zichzelf hieronder voor:
Ik ben Patricia Vos en ik ben nieuw bij OPO Borger-Odoorn.
Per 1 juli ben ik in dienst als administratief medewerker op 6 scholen
namelijk, De Zweng Exloo, De Dalton Ees, De Ekkelhof Drouwen,
OBS 75 Nieuw Buinen, De Aanloop Valthermond en De Westhoek
Tweede Exloërmond. Als hobby speel ik trompet en haak ik het
liefst knuffels.

Patricia en Daimy van harte welkom en heel veel plezier toegewenst bij ons op obs Ekkelhof.

VAKANTIEROOSTER / SCHOOLKALENDER 2021-2022
Hieronder nog even het vakantierooster. Zodra de nieuwe schoolkalender gereed is, zal deze
worden verspreid.
Eerste schooldag:

23 augustus 2021
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Herfstvakantie

18 oktober 2021 t/m 22 oktober 2021

Kerstvakantie

25 december 2021 t/m 7 januari 2022

Voorjaarsvakantie

21 februari 2022 t/m 25 februari 2022

Paasweekend

15 t/m 18 april 2022

Meivakantie

25 april t/m 6 mei 2022

Tweede Pinksterdag

6 juni 2022

Zomervakantie

18 juli t/m 26 augustus 2022

Studiedag team: woensdag 23 mrt 2022

Er worden nog studiedagen gepland, deze worden binnenkort bekend gemaakt.

TIEN JAAR OPO
In verband met het tienjarig bestaan van OPO, zal de eerste schooldag op elke school
verrassend worden opgeluisterd. Wat dat precies zal zijn blijft dus nog wat spannend,
maar in elk geval wordt de rode loper uitgerold.

ONDERWIJSCONCEPT COOPERATIEF LEREN
Zoals in de laatste nieuwsbrief vermeld, zal met ingang van dit schooljaar de lesstructuur er anders
uit gaan zien: er wordt gewerkt met Pedagogische Blokken en Didactische Blokken. In het
eerstgenoemde blok zitten kinderen bij hun eigen ‘stamgroep' waarin ze allerlei dingen delen,
bespreken en beleven. In het Didactische blok zullen ze veel meer 'uitwaaieren’ naar de diverse
niveaus en/of plekken waar ze specifiekere instructie krijgen. Daar zullen ze meer en meer
zelfstandig werken aan dag- en weektaken. Dit alles wordt vanaf de onderbouw opgebouwd en
voortgezet in de hele school. Om de ‘stamgroep’ en de andere lesmomenten uit elkaar te houden
hebben de klassen, passende nieuwe namen gekregen. Zo krijgen de kleuters de stamgroepnaam
de ‘Bevers’. Groep 3,4 en 5 gaan de ‘Vossen’ heten. En de kinderen in de bovenbouw heten met
ingang van het nieuwe schooljaar de ‘Wolven’. Uiteraard blijven we u op de hoogte houden!
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In de komende periode zal voor de kinderen een en ander op zijn plaats vallen. Wanneer we een
aantal weken gedraaid hebben, organiseren we voor u een ouderavond met een onderwijsexpert.
Een datum is nog niet bekend. Mogelijkerwijs zal dit in de eerste week van oktober plaatsvinden.
We investeren gedurende het gehele jaar intensief op sociaal-emotioneel gebied. Hierbij passen
klassenregels en afspraken die we maandelijks centraal stellen. Hierop wordt continu
terugverwezen in situaties. Goed voor u om te weten dat in de komende septembermaand de
volgende regel centraal staat;

‘Ik, jij, hij, zij … iedereen hoort erbij!’

JARIG IN SEPTEMBER
1 september – Karsten
3 september – Thijs

Fijne verjaardag allemaal😊
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11.09.2021

Rademaker
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04.12.2021

