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NIEUWS VANUIT DE SCHOOL
Tafeltennistafel
De tafeltennistafel is verplaatst op het plein. Het is de bedoeling dat er in maart/april een aantal
pleinaanpassingen gaan plaatsvinden, waardoor we op het plein meer gebruik kunnen maken van
bewegend leren. Wanneer we hiermee starten zullen wij u hier nader over informeren. Wij kijken er
in ieder geval enorm naar uit!
Rapporten
Komende vrijdag zullen de kinderen de rapporten meekrijgen. Volgende week zijn de
oudergesprekken. U heeft zich hiervoor kunnen opgeven via het ouderportaal.
Boekenkring
Afgelopen week is onze Bibliotheekconsulente weer in de groepen geweest om een boekenkring te
organiseren met de kinderen. Het plezier beleven aan boeken lezen is zo ontzettend belangrijk.

In de bijlage weer een nieuwsbrief vanuit de bibliotheek.

MQ scan
Morgen en woensdag zal de MQ scan worden afgenomen bij de kinderen tijdens de reguliere gymles.
Ook de kinderen vangroep 1 en 2 zullen op 1 februari de test doen.
Hieronder meer informatie hierover:

Buurtsport Ooststellingwerf is vanaf augustus 2013 actief in de gemeente Ooststellingwerf. Sinds
2021 nemen wij op scholen de MQ Scan af. Zoals een IQ-test kijkt naar de intelligentie, zo bepaalt de
MQ Scan het motorisch niveau van kinderen. De MQ Scan staat gepland op 1 en 2 februari. Zou u
deze dag uw kind(eren) gymkleding willen meegeven?
De MQ-Scan bestaat uit een bewegingsbaan met 5 tot 7 vaardigheden. Vaardigheden als lopen,
springen, balanceren, klimmen etc. worden getest. De tijd die een kind over de bewegingsbaan doet,
bepaalt haar/zijn MQ-score. De baan is wetenschappelijk onderbouwd en gevalideerd. Het is een
objectieve scan. Variabelen als leeftijd, geslacht en de tijd die het kind doet over het afleggen van het
parcours, bepalen de MQ score.
De MQ Scan wordt afgenomen door de buurtsportcoach van Stichting Scala en de gegevens van de
scan worden gebruikt om inzicht te krijgen in het motorische niveau van kinderen in de leeftijden 4
t/m 12 jaar. Met als belangrijkste doel een goede motoriek voor de toekomst te garanderen.
Kinderen met een goede motoriek beleven meer plezier aan sport & bewegen en blijven daardoor
ook langer bewegen. Een goede motoriek heeft direct zijn invloed op de gezondheid van kinderen.
Door deze test af te nemen, kunnen de groepsleerkracht en u als ouder, inzicht krijgen in het MQ van
uw kind. N.a.v. de MQ-score kunnen er accenten in de lessen bewegingsonderwijs worden gelegd en
wordt zichtbaar of er wellicht een motorische achterstand is of dat er misschien wel sprake is van
motorisch talent. Mocht hier sprake van zijn, dan zal er met u contact worden opgenomen.
De MQ Scan is volledig AVG-proof en heeft alle noodzakelijke maatregelen getroffen om zorg te
dragen voor de veiligheid van persoonlijke gegevens.
Wanneer u vragen en/of opmerkingen heeft, kunt u te allen tijde contact opnemen met school, maar
ook met de Buurtsportcoach.

Met vriendelijke groet,
Willem de Roo
Buurtsportcoach Ooststellingwerf
wderoo@scala-welzijn.nl / 06 – 50 29 65 20

Beslisboom
Er is op dit moment nog niet een nieuwe beslisboom voor het onderwijs. Er wordt nu nog gebruik
gemaakt van de beslisboom van 24 december, maar we houden wel rekening met de wijzigingen dat
leerlingen die wel in aanraking zijn geweest met een besmet persoon, niet meer in quarantaine
hoeven wanneer ze zelf geen klachten hebben. Zodra er een nieuwe beslisboom is zullen we deze
met u delen.
Op dit moment zijn er wel een aantal kinderen positief getest en zitten zij thuis. Voor de rest van de
groep heeft dit verder nu geen gevolgen meer, zolang de kinderen dus geen klachten hebben.
Hierdoor kan het onderwijs gelukkig doorgaan. De kinderen die thuis zitten kunnen met de eigen
leerkracht overleggen hoe ze werk thuis kunnen maken.
NIEUWS VANUIT DE GROEPEN

NIEUWS VAN EXTERNEN
Zie extra nieuwsbrief vanuit de bieb.
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