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Vandaag is de eerste geplande ontruiming

31 augustus
1 september
2 september
3 september
4 september

We zijn weer gestart!
De eerste schoolweek zit er alweer op en wat ging het snel.
Iedereen zit alweer heel snel in het (bijna) gewone ritme en vrijwel iedereen heeft het alweer naar de zin.
Wat goed om te zien dat alle leerlingen zo vlot en rustig zelfstandig naar binnen gaan, dat is een groot
compliment waard!
We hopen voor iedereen op een heel mooi schooljaar.
Luisvrij!
Afgelopen maandag is er weer gecontroleerd op luizen en neten.
Gelukkig is er niets aangetroffen bij de leerlingen in de groepen 3 t/m 8.
Vanwege de vele nieuwe leerlingen en de nieuwe start is er in groep 1-2 dit keer niet gecontroleerd.
Vriendelijk verzoek aan de ouders om dat zelf te doen en zo nodig te gaan kammen - - kammen - - kammen.
Weekkaart / nieuwsbrief / mail / SchoolApp / website
Er zijn veel verschillende bronnen in omloop om het nieuws te verspreiden.
Bijvoorbeeld de kalender, die wordt ingevoerd op de website en staat dan ook in de Schoolapp, maar deze
komt ook – telkens in clusters van twee weken – in deze brief. Een beetje dubbel en ook best tijdrovend, zeker
voor meerdere scholen.
Vanuit het management hebben we het besluit genomen om de focus meer te leggen op de Schoolapp. Vanaf
heden zullen we, naast deze weekkaart, ook alle informatie middels deze app gaan delen. Vanaf de
herfstvakantie zal informatie enkel via de schoolapp gedeeld worden. Vanzelfsprekend kan er – indien nodig –
een mail vanuit school gestuurd worden wanneer dit nodig blijkt te zijn. We willen u dan ook vragen om de
Schoolapp (SchoolsUnited) te downloaden. Mocht dit niet lukken, dan verzoeken wij u om contact op te
nemen met de leerkracht van uw kind(eren).

Cursus
Woensdag 26 augustus zullen meerdere juffen een studiedag hebben.
Zij zullen de cursus Kindertalentenfluisteraar gaan volgen.
Soms is dat een hele dag, soms een middag. Woensdag is het een hele dag.
De vervanging voor juf Daniëlle is aangevraagd, maar nog niet ingevuld.
Juf Evelien zal vervangen worden door juf Monique; juf Annet en juf Marjolein hoeven nu niet vervangen te
worden.

Even voorstellen
Hallo allemaal,
Mijn naam is Peter Möhlmann, 37 jaar en ik ben samen met mijn gezin, 2 kinderen, woonachtig in
Klazienaveen. Sinds dit schooljaar vorm ik samen met Annet Horsting de directie van de school.
Hierin zullen wij intensief samenwerken met Annita Post, als locatiecoördinator en alle
leerkrachten om het onderwijs voor de kinderen optimaal te kunnen vormgeven.
Na vijf jaar als leerkracht voor de klas te hebben gestaan, ben ik in 2012 gestart als schoolleider op
een school in Emmen. Van 2016 t/m 2018 ben ik directeur geweest van twee scholen in Emmen en
Noordscheschut. Na een uitstapje als teamleider in het voortgezet onderwijs, kreeg ik de kans om
met ingang van dit schooljaar bij Onderswijsstichting Arcade aan de slag te gaan, en daarmee ook
op bij jullie op school. Een mooie kans binnen een mooie scholengroep en onderwijsstichting.
De eerste weken van dit schooljaar staan voor mij in het teken van kennismaking. Ik zal dan ook
proberen om, wanneer ik aanwezig ben met u als ouder, maar vooral met de kinderen, in gesprek
gaan om elkaar beter te leren kennen.
***
Na Peter wil ik me ook graag aan u voorstellen.
Mijn naam is Annet Horsting-Mazenier. Ik ben 43 jaar, getrouwd, moeder van twee prachtige
dochters en woon in Dalen. Sinds 1997 ben in werkzaam in het basisonderwijs. Waarvan ik 7 jaar
locatie coördinator ben geweest en sinds 3 jaar meerscholendirecteur.
Het afgelopen schooljaar was ik al werkzaam in deze scholengroep, maar ben ik niet zichtbaar
geweest op uw school. Mijn aanwezigheid was voornamelijk op obs De Regenboog en obs Klimop.
Inhoudelijk heb ik me samen met Jent en Annita ook beziggehouden met de obs Prinses Irene en
obs Cantecleer. Dit schooljaar zal ik meer aanwezig zijn op school, zodat ik de kinderen, leerkracht
en u beter kan leren kennen. Samen met alle betrokkenen kunnen we een mooie bijdrage leveren
aan de verdere ontwikkeling van de school.
De insteek van ons (Annita, Annet en Peter) is om zoveel mogelijk fysiek op de scholen aanwezig te
zijn. Hier streven we ook naar. Uiteraard is de leerkracht van uw kind(eren) het eerste
aanspreekpunt voor u als ouder/verzorgers. Peter is via e-mail bereikbaar op pmohlmann@sgowsa.nl en Annet via ahorsting@sg-owsa.nl

Wij wensen alle kinderen, ouders en leerkrachten een heel mooi schooljaar toe!
Groet Peter Möhlmann en Annet Horsting-Mazenier

