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Groep 7/8 naar De Kiep

Interne Begeleiding/Coördinator Passend Onderwijs (CPO)
Beste ouders/verzorgers van obs De Zeijer Hoogte,
Hierbij wil ik me graag aan u voorstellen, nadat ik me al aan de kinderen heb voorgesteld. Mijn naam is
Aleid Saaltink-Norbruis en ik ga de werkzaamheden van Evelien Hut overnemen.
Ik ben getrouwd en we hebben een zoon van 31 en twee dochters van 29 en 27 jaar. We wonen in Haren.
Sinds 2000 ben ik intern begeleider en ik heb op diverse scholen in de omgeving
gewerkt als intern begeleider, waarnemend directeur en leerkracht. Sinds augustus
2015 werkte ik – ook als intern begeleider – op De Vijverstee in Vries en daarnaast
sinds maart 2016 op De Schuthoek in Zuidlaren. Ik blijf op De Vijverstee, maar ik
heb De Schuthoek verlaten om hier op De Zeijer Hoogte te kunnen gaan werken.
Waarom deze keuze? Ik werkte namelijk tot nu toe volledig, het aantal uren op De
Schuthoek was groter dan hier op De Zeijer Hoogte en ik had te maken met twee
directies. Nu kan ik één dag in de week vrij zijn en ik werk hier samen met één
directie.
Vorige week ben ik in alle klassen geweest om me voor te stellen aan uw kinderen.
Dat voelde helemaal goed! U en ik zullen elkaar in de loop van de komende periode
wel leren kennen en ik verheug me er erg op om hier te kunnen werken!
Vriendelijke Groet,
Aleid Saaltink-Norbruis
Groep 7/8 naar De Kiep in Vries
Vrijdag 25 januari gaat groep 7/8 naar de Kiep.
Thema: “Boer met beperkingen”.
Ik heb voor vervoer en begeleiding nog 3 auto’s/ouders nodig? Wie kan deze vrijdagochtend.
We vertrekken om 09.10 uur en zijn rond 12.00 uur terug.
Geert.
Hulp voor in de bibliotheek
Op dinsdag is de bibliotheek op school geopend tussen 10.30 uur en 11.30 uur.
In deze tijd ruilen de kinderen hun boeken. Dit wordt allemaal bijgehouden op de computer die aangesloten
is op de bibliotheek van Drenthe.
Nu kunnen wij bij het ruilen en verwerken van de boeken wel enige hulp gebruiken.
Lijkt het u iets om samen met Els en Gerda een uurtje op school te helpen? Laat het ons weten.
Fruit op school
In het kader van gezonde school doen we 20 weken lang mee met het project “fruit op school”.
In deze periode stimuleren wij de kinderen om gezond te eten en met name fruit te eten. Op de woensdag,
donderdag en vrijdag krijgen ze van school in de ochtendpauze fruit. De invulling van dit fruiteten kan per
combigroep verschillend zijn. Dit heeft te maken met leeftijd en tijd om het allemaal tot je te kunnen
nemen. Zo kan het zijn dat naast het schoolfruit in de ene combigroep wel extra fruit/gezonde hap van huis
kan worden genuttigd en bij een andere groep niet. Dit is een stukje individuele vrijheid die leerkrachten
hebben om hier zo efficiënt mogelijk mee om te gaan.
Afval scheiden
In groep 7/8 kwam bij de aardrijkskundeles het probleem van de ”plasticsoep” aan de orde. Dit was voor de
kinderen de aanleiding om de school erop te wijzen dat wij ons plastic ook niet apart inzamelen. Hierover
stelden ze vragen aan juf Marjan. Dit was voor Marjan weer een mooie aanleiding om met de kinderen van
groep 8 een formele brief op te stellen (is ook een opdracht in onze taalmethode). De kinderen zijn
vervolgens enthousiast aan het werk gegaan en hebben een aantal keurige brieven gemaakt. Deze brieven

zijn naar de betreffende wethouder van Tynaarlo gestuurd, naar diverse politieke partijen, verschillende
kranten en Stichting De Zeijer Hoogte.
Meerdere reacties zijn al binnen gekomen. Het staat nu ook op de agenda van de gemeenteraad (er zijn
officiële vragen gesteld).
Het Dagblad van het Noorden is vandaag langs geweest. Een journalist heeft de kinderen van groep 8
geïnterviewd en een fotograaf heeft van de groep een foto gemaakt.
Dit zal zaterdag in de krant verschijnen.
Nu maar hopen op succes, want OBS De Zeijer Hoogte valt onder de categorie bedrijven en hiervoor gelden
andere regels.
Maar zoals een politieke partij ons antwoordde “Jong geleerd is oud gedaan” en “Scholen hebben een
voorbeeld functie”.
Wij hopen daarom ook een container voor plastic en een container voor gft te krijgen.
Wordt vervolgd.

