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DE BOERHOORN

november 2018

Kopij voor het december nummer graag vóór 2 december naar: info@exloovooruit.nl
Het december boekje zal rond 12 december in de bus liggen. S.v.p. hiermee rekening
houden bij aanlevering van kopij.
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Voorwoord / Donatiemeter / Agenda
Dorpshuisnieuws / Intocht Sinterklaas
Toneelvereniging Nut en Genoegen / Kerstmarkt
Schoolfeest 2019
Reanimatie
Zangformatie LINK! / Buinerkeet
Schaop’ndansers
Schildersgroep Exloo
Exloër Keitjes
Kaatje
Thuis op 41
OBS de Zweng
IJsbaan de Rol
Gedicht: Sint Meerten

De Boerhoorn wordt samengesteld door Stichting Exloo Vooruit, verschijnt 12 x per jaar
en wordt huis aan huis verspreid in Exloo.
Bestuur Stichting Exloo Vooruit:
M. Sluijmer (voorzitter)
A. Middeljans (secretaris)
H. Gelijk (penningmeester / redactie Boerhoorn) 0591 548429
Bank: NL82RABO0348054173 t.n.v. Stichting Exloo Vooruit te Exloo
E-mail: info@exloovooruit.nl
Correspondentie adres:
A. Middeljans – Boslaan 2 – 7875 AR Exloo
Telefoon: 0591 549745

Advertentietarieven Boerhoorn:
• Incidentele advertentie:

€ 20,- per hele pagina

• Maandelijkse advertentie:

€ 100,- per jaar voor 1/3 pagina

• Maandelijkse advertentie:

€ 175,- per jaar voor 1/2 pagina

• Maandelijkse advertentie:

€ 325,- per jaar voor 1 hele pagina
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Voorwoord

Het jaar is alweer bijna ten einde.Voor de maand november hebben we nog
een aantal activiteiten staan. De Sint komt natuurlijk en er kan in december
nog worden geknutseld in het Dorpshuis. Verder een verslag van alweer een
geslaagde activiteit van de Exloër Keitjes. Ons Kaatje brengt een mooi stuk
over de plastic soep en wat we met elkaar kunnen doen om deze op te ruimen.
Verder een stukje van “Thuis op 41” om kennis te maken. Ook is er een
bijdrage van de Schildersgroep Exloo en van de Stichting Buinerkeet.
Veel leesplezier,
namens de redactie,
Hendrik Gelijk

------------------------------------------------------------------------------------------------------Denkt u aan de donatie Stichting Exloo Vooruit voor 2018?
(zie formulier voor automatische SEPA incasso elders in dit blad)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Donatiemeter:
JAAR
2015
2016
2017
2018

AANTAL DONATEURS
183
187
172
162

BEDRAG
€ 1262.50
€ 1195.00
€ 1136.50
€ 1057.50

---------------------------------------------------------------------------------------------------------AGENDA NOVEMBER EN DECEMBER 2018:
Wanneer
Wat

Waar

21 november
24 november
12 december
14 december
14 december
24 december
30 december
31 december

19:30 Dorpshuis
14:00 Gemeentehuis
14:00 Dorpshuis
14:00-16:30 Dorpshuis
17:00 Brink
19:30 Oude Manege
Dorpshuis
Voetbalveld

www.exloovooruit.nl

Infoavond Dorpsraad Exloo
Intocht Sinterklaas
Kerstknutselen
Kerstmiddag Exloër Keitjes
Kerstmarkt
Kerstconcert
Wandeltocht
Carbidschieten
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Machtiging doorlopende SEPA incasso

Kenmerk machtiging:

Naam incassant:
Adres incassant:
Postcode/Woonplaats incassant:
Land incassant:

Stichting Exloo Vooruit
Boslaan 2
7875 AR Exloo
Nederland

Incassant id:

NL14ZZZ410180180000

Donatie SEV

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan:
•
•

Stichting Exloo Vooruit om doorlopend (1x per jaar) incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om
een bedrag van € _____ van uw rekening af te schrijven en
uw bank om doorlopend (1x per jaar) een bedrag van € _____ van uw rekening af te schrijven
overeenkomstig de opdracht van Stichting Exloo Vooruit

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht
weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Algemene contract informatie:
Naam
Adres
Postcode en
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mail
Bank-/ Gironummer

Ondertekening
Datum:

Handtekening:
______________________________________________

Dit fomulier uitknippen, ondertekenen en opsturen naar Stichting Exloo Vooruit.
Stichting Exloo Vooruit
Boslaan 2
7875 AR Exloo
www.exloovooruit.nl

Telefoon: 0591-549745
e-mail: info@exloovooruit.nl
Internet: www.exloovooruit.nl

Rekeningnummer:
NL82RABO0348054173

KvK nr. : 41018018
6

DORPSHUISNIEUWS

Nieuws van de Activiteitencommissie:
Op 12 oktober zijn de klaverjasavonden weer begonnen, deze vinden eens in
de twee weken plaats. Tijdens deze avonden wordt het biljart ook regelmatig
gebruikt. De dartborden mogen dan natuurlijk ook gebruikt worden, kom
gewoon even langs. Ook als je zin hebt om een ander kaartspel te spelen ben
je van harte welkom.
De agenda van de Activiteitencommissie:
Op 24 november ontvangen we Sinterklaas met zijn Pieten in het Dorpshuis.
Meer informatie over deze activiteiten elders in deze Boerhoorn.
Om alvast in de agenda te noteren:
12 december Kerstknutselen
14 december Kerstmarkt
30 december Wandeltocht
31 december Carbidschieten (georganiseerd door Carbidteam Exloo)

Uitnodiging voor alle kinderen van de peuterspeelzaal en groep
1 t/m 5 van de basisschool.
Ook dit jaar komen Sinterklaas en zijn Pieten weer naar Exloo. In Spanje zijn
ze alweer druk aan het werk met het inpakken van de pakjes en strooigoed.
De Sint komt dit jaar op zaterdag 24 november om 14.00 uur aan bij het
Gemeentehuis in Exloo. Na de ontvangst gaan we met Sinterklaas en zijn
Pieten naar het Dorpshuis om te vieren dat ze weer in het land zijn.
De Sint zou het heel leuk vinden als jullie een lied, gedicht of tekening voor
hem zouden willen maken. Daar wordt hij heel erg blij van. En misschien kun
je wel een heel mooi kunstje en wil je dat aan Sinterklaas en de Pieten laten
zien.
We hopen jullie allemaal te zien op zaterdag 24 november a.s.!

www.exloovooruit.nl
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TONEELVERENIGING NUT EN GENOEGEN
Traditioneel wordt er op de eerste dinsdag van september gestart met de
repetities voor het nieuwe seizoen. Gedurende de zomer heeft de
leescommissie diverse stukken gelezen om een geschikt toneelstuk te vinden
voor het komende jaar. En dat is zeker gelukt, de repetities zijn inmiddels in
volle gang en de data zijn natuurlijk bekend. Zet alvast in je agenda:
Vrijdag 25 januari
Zaterdag 26 januari
Vrijdag 1 februari
Zaterdag 2 februari
Nog geen donateur? Neem contact op met Ellen Schrik op ellen@atschrik.nl of
0591-548049. Het donateurschap is € 4,- per persoon en u kunt dan gratis
naar een van onze voorstellingen. Kaarten kunnen gehaald worden op
woensdag 16 januari 2019. Losse entreekaarten kosten € 6,- per persoon.
Nadere informatie volgt in de komende uitgaven van de Boerhoorn en op onze
Facebookpagina “Toneelvereniging Exloo”.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Kerst in Exloo
De voorbereidingen voor een sfeervolle kerst zijn in volle gang.
De kerstploeg is regelmatig in overleg en zal zorgen dat Exloo er in
december weer prachtig uitziet.

De kerstmarkt is vrijdag 14 december
van 18.00 tot 21.00.
Veel lokale ondernemers en hobbyisten zullen hun waar aan de man
brengen, er zijn al verschillende aanvragen voor een kraam. Wij zorgen
voor verlichtingen, verwarming en de juiste sfeer. De inwendige mens zal
het aan niets ontbreken.
Tot ziens op de kerstmarkt!

www.exloovooruit.nl
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SCHOOLFEEST 2019
De onlangs gehouden aftrap - info avond Schoolfeest 2019 in het Dorpshuis werd
zeer goed bezocht. Ruim 50 inwoners en vertegenwoordigers van verenigingen in
Exloo, waaronder ook een hele delegatie van de jeugd van Exloo, waren aanwezig
om mee te praten over het komende Schoolfeest 2019. In een korte presentatie
werd teruggeblikt op het Schoolfeest in 2014 en vooruitgekeken naar volgend jaar.
Zo werden de wensen en mogelijkheden besproken over wanneer het avondfeest
plaats zou moeten vinden, welke activiteiten er zouden kunnen, waar het hele feest
zou moeten plaatsvinden, hoeveel dagen enz. Gedurende de avond kwamen erg
goede ideeën op tafel die allemaal meegenomen worden de komende weken om tot
een mooi programma te komen. Geweldig om te zien dat tijdens de avond
aanwezigen enthousiast werden en er al afspraken en ideeën uitgewerkt werden
voor een wagen of de straatversiering.
Wat staat er nu vast?
• Tijdens het Pinksterweekend 7-10 juni 2019 vieren we in Exloo het 95-jarige
bestaan van onze Basisschool.
• De straten worden versierd en er wordt een feestprogramma met diverse
activiteiten voor jong en oud opgesteld.
• Het Schaapscheerdersfeest is traditioneel op de zaterdag voor Pinksteren en
zal in het programma verweven worden.
• Het thema van het Schoolfeest is GOET VOUT.
• Begin van het jaar 2019 zal er een lijstcollecte (geldinzameling) gehouden
worden in Exloo.
• De Basisschool, Dorpsbelangen en de Schoolfeest Commissie staan zeer
positief tegenover samenwerking om er een fantastisch weekend van te
maken.
Wat is het voorlopige programma?
Donderdagavond: lichtroute en jurering straten
Vrijdag:
feest op school/schooljeugd, grote optocht
Zaterdag:
schapen scheren, kleine optocht
Zondag:
gezamenlijke activiteiten bewoners Exloo
Maandag:
stratenvolleybal toernooi
De komende weken zullen we de ingebrachte ideeën verwerken en zal het
programma uitgebreider, duidelijker en definitiever worden.
Communicatie:
Via de Boerhoorn, Facebook (zoek en like Dorpsfeest Exloo) en onze pagina
www.schoolfeestexloo.nl, (die nu nog niet up-to-date is) zullen we iedereen zoveel
mogelijk op de hoogte houden.
Alle aanwezigen hartelijk dank voor jullie aanwezigheid, meedenken en inzet. We
gaan er met z’n allen weer een prachtig feestweekend van maken!

www.exloovooruit.nl
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Reanimatie door buurtbewoner binnen 6 minuten helpt levens redden
U heeft allen kunnen lezen hoe in Valthermond de Stichting Hartveilig
Valthermond het dorp een dekkend AED-netwerk heeft geboden en hoe er de
afgelopen maanden veel Valthermondjers burgerhulpverlener zijn geworden
na het volgen van een reanimatiecursus. In Exloo willen we dit toch ook? Een
“Stichting Hartveilig Exloo” moet de Hartstichting gaan helpen bij haar missie
om slachtoffers van een hartstilstand in heel Nederland binnen 6 minuten te
kunnen helpen. Elke dag sterven er in Nederland 35 mensen aan een
hartstilstand buiten het ziekenhuis. Reanimatie en behandeling met een AED
binnen 6 minuten vergroot de kans op overleving. Aanmelden als
burgerhulpverlener kan via www.hartslagnu.nl .
Elke dag overlijden 35 mensen in Nederland aan een hartstilstand buiten het
ziekenhuis. Om levens te redden is snel handelen bij een hartstilstand van
levensbelang: 112 bellen, reanimeren en behandelen met een AED. De eerste
6 minuten zijn daarin cruciaal. In veel gevallen duurt het langer voordat
professionele hulpverleners ter plaatse zijn. Daarom bouwt de Hartstichting
aan een landelijk dekkend netwerk van burgerhulpverleners. Op het moment
dat een buurtbewoner een hartstilstand krijgt en 112 is gebeld, ontvangen zij
een bericht op hun telefoon.
In het bericht staat de locatie van het slachtoffer. Meerdere mensen in de
omgeving krijgen de oproep. De burgerhulpverleners krijgen de mededeling
om direct naar de locatie te gaan of eerst een AED op een specifiek adres op
te halen. Daardoor is de kans groot dat samen hulp wordt verleend aan het
slachtoffer.
Ruud Boven, medeoprichter Hartveilig Valthermond zegt:
“Elkaar kunnen helpen, je buurman kunnen reanimeren is een mooie manier
om een bijdrage te leveren aan je buurt of regio. Door je aan te melden als
burgerhulpverlener kun je levens redden. Ik roep alle mensen die recent
hebben leren reanimeren op zich te registreren als burgerhulpverlener.”
Tevens is het nu tijd dat er in Exloo ook een aantal inwoners hun hoofd boven
het maaiveld uit gaan steken en een stichting danwel vereniging oprichten met
hetzelfde doel als we in Valthermond hebben, een Hartveilig Exloo.
Voor wie?
Iedereen van 18 jaar en ouder met een geldig reanimatiecertificaat kan
burgerhulpverlener worden. Je staat dan vrijwillig aangemeld bij het
oproepsysteem en kunt via de website of app aangeven op welke tijden en
adressen je oproepen wilt ontvangen. Ook kun je je GPS aanzetten en zo
worden opgeroepen op een andere locatie.
Landelijk netwerk
De Hartstichting en Hartslag Nu werken aan een landelijk dekkend netwerk
van burgerhulpverleners.

www.exloovooruit.nl
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Zodoende kunnen slachtoffers van een hartstilstand in héél Nederland binnen
6 minuten geholpen worden. Jaarlijks kunnen zo 2500 levens worden gered. In
totaal zijn er hiervoor minimaal 170.000 burgerhulpverleners nodig.
Meld u nu aan
Heeft u recent leren reanimeren? Meld u dan nu aan als burgerhulpvener via
www.hartslagnu.nl
Kunt u niet reanimeren, in onze regio zijn er tal van organisaties welke u in 1
dagdeel van 4uren kunnen leren reanimeren!
----------------------------------------------------------------------------------------------------Zangformatie LINK! geeft op zaterdag 15 december een intiem en
verrassend optreden in het kleine kerkje in Gieterveen.
Tijdens ‘Kerst... en meer’ zal er naast LINK!e kerstmuziek ook ander repertoire
gezongen worden. Kaarten à €10,- zijn te bestellen via
info@hetkleinekerkje.nl, telefonisch: 0599-648574 of 0592-855601, of in het
kerkje zelf.
Op zaterdag 2 en zondag 3 maart 2019 geeft LINK! een theateroptreden in
Theater Hofpoort in Coevorden. Kaarten hiervoor zijn te bestellen via de
website van het theater: www.theaterhofpoort.nl
Meer informatie over LINK! kunt u vinden op Facebook (zangformatieLINK) en
de website: zangformatielink.nl.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Beste inwoners van Exloo,
zoals velen van jullie waarschijnlijk al weten wordt in het bos tussen Buinen en Exloo
gewerkt aan de bouw van een replica van de Buiner keet die in 2005 in vlammen
opging. Het is een initiatief van de Lionsclub de Megalieten in Borger-Odoorn. De
club heeft voor de realisatie de Stichting De Buinerkeet opgericht die in
samenwerking met Staatsbosbeheer het plan uitvoert.
Vanaf het voorjaar is Kees van Wijngaarden van Timmerwerken Het Gebint druk
bezig geweest het bouwwerk te bouwen, daarbij geassisteerd door vrijwilligers.
Wij van de Stichting De Buinerkeet zijn de bouwers zeer erkentelijk voor het vele
werk dat ze hebben verricht. Daarnaast is het ook hartverwarmend dat een aantal
landbouwbedrijven, kraanbedrijven, leveranciers van materialen zoals dakpannen,
keien, mortel en grondwerk ons zeer ter wille waren. Verder gaat onze dank uit naar
de vrijwillige brandweer die 2000 liter water leverde midden in het bos. Ook
verstrekkers van subsidies zoals de Provincie Drenthe, Gemeente Borger-Odoorn,
Rabobank Het Drentse land, TVM, het Hunzeproject, Lionsclub de Megalieten in
Borger-Odoorn en Arcadis hebben een grote bijdrage geleverd aan het tot stand
komen van dit project.
De Stichting spreekt zijn grote waardering uit voor de samenwerking en hulp van
Staatsbosbeheer in het bijzonder. Zonder hen was het project niet gelukt.
Wij hopen dat het gebouwtje snel weer de functies krijgt zoals vóór de fatale brand.
Namens het bestuur van Stichting De Buinerkeet,
Jan Top.
www.exloovooruit.nl

12

(advertentie)

www.exloovooruit.nl

13

Hutspot actie
Schaop'ndansers
is beëindigd !!
Bij deze willen wij u mededelen dat de HUTSPOT- actie die altijd in
november plaats vond is gestopt!!

bedankt

Dansgroep "de Schaop'ndansers"
u allen die ons, de
afgelopen jaren, met deze actie gesteund hebben!!
We blijven uiteraard dansen, 'onze' Drentse Folklore en cultuur
promoten, in binnen- en buitenland, met onze muziek en dans!
Met vriendelijke groet,
Volksdansgroep "de Schaop'ndansers"
(advertentie)
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Bij de buren!
4 weekenden snuffelen tussen
gepimpte meubeltjes, thee, sieraden, woondeco,
vogeltaarten, groendecoraties en meer moois.
Dat kan op Zuideinde 18 en 20 in Exloo
Wanneer?
23 en 24 november,
30 en 1 december,
7 en 8 december
14 en 15 december
Hoe laat?
Van 13.00 tot 17.00 uur
U bent van harte welkom.
Bijoke, Home, Gifts en Garden
Vrouw & Co

www.exloovooruit.nl

18

(Advertentie)

www.exloovooruit.nl

19

EXLOËR KEITJES
Gezellige middag in het Dorpshuis.
De Exloër Keitjes hebben een gezellige middag gehad in het Dorpshuis met
als afsluiting een Stamppottenbuffet .
Gezellig met z’n allen eten aan de grote tafel.
Tijdens de koffie met wat lekkers, aangeboden door bakkerij Puur Ambacht
hebben we een rondje geëvalueerd .
Er kwamen leuke ideeën voorbij en die nemen we mee voor een volgend
seizoen.
Bijna alle vrijwilligers waren aanwezig bij deze activiteit, super !!! Allemaal
bedankt voor jullie inzet van het afgelopen jaar en weer op naar het volgend
seizoen.
1-jarig bestaan van de Exloër Keitjes, leuk om dan foto’s te bekijken van
activiteiten van het afgelopen jaar.
De foto’s werden op het grote televisiescherm bekeken en ondertussen
werden alle voorbereidingen getroffen voor het Stamppottenbuffet, wat
verzorgd werd door Jasper van Snackbar Exloo.
Bij het openen van de schuifwand werd het stamppottenbuffet geopend.
Tafel voor tafel werd er opgeschept naar eigen keuze.
Gezellig met z’n allen smikkelen en zo eindigde ons programma deze middag
in oktober.

Vrijdag 14 december zijn we al weer in kerststemming.
Laat het ons weten als je een gezellige middag met de Exloër Keitjes mee wilt
draaien.

Dini Hoogerdijk

Tel. 585535

Alie Weerman

Tel. 549112

Marga Komduur

Tel. 549582

Exloër Keitjes
www.exloovooruit.nl
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Plastic soep
Plastic soep hebt wij niet in Exloo. Daorveur mist wij veuls te veul water. Niet
allig daarveur heur. Bende in de barms hebt wij echter wal. Dat was veur Silje
Zoetelief (9) een grond disse bende te gaon verzameln en ze bedacht een
veurstel. Met dit veurstel gung ze naor heur olders en naor heur juf van OBS
de Zweng om te kieken of dit ok haolbaor was. Haor olders en de juf vunden
het een daolders veurstel en zo werd het oeteindelijk oetwarkt.
Wat mut er doan worden?
- Ie prikt een daotum ✔
- Ie vraogt een koppel klasgenootjes of ze wilt halfstaon ✔
- Ie vraogt een older um met een trekker en karre met te gaon ✔
- Ie regelt veiligheidshessies, want veiligheid veurop ✔
- Ie regelt haandschoenen. Ok in dit geval veiligheid veurop. Dat de haanden
smerrig wordt is niet arg, maor d’j een glup in joen vinger kriegt umdat d’r
kapot glas ligt, is bar vervelend ✔
- Ie regelt plastic puten (ja helaos da’s het makkelijkst) ✔
- Ie regelt een grote voelnisemmer ✔
En zo gung d’r een trekker, karre, spullen, toggel jongen een een paor
volwassen op zaoterdag 20 oktober op pad. Het was mooi dreug weer en de
meute begun an de Valtherweg langs het fietspad. Nao ongeveer 1 uur lopen
en een bende zocht te hebben, had men eem pauze. Bekertie drinken en de
meute besluut dat het an de Valtherweg eigenlijk best schoon was. Noou weet
ik dat ze hier jaorlijks langs komt vanoet de laandelijke opschoonactie
‘Nederland schoon’. Misschien warpt het eindelijk zien vruchten of. As iets
schoon is, holt men het ok vaok wal schoon. ‘Nederland schoon’ stiet veur
2019 pland op 23 meert. Dus noteer disse daotum maor alvast in joen agenda.
De meute verkaste daorum naor een aandere stee. Nao bakkeleien wurd d’r
besluten um het fietspad an de aandere kant van Exloo te nimmen. Fietspad
vanof het zwembad ‘De Leewal’ naor
Odoorn. Al met al hef de meute op
dísse zaoterdag ochtend ongeveer 5
puten met voel verzameld en hebt ze
een bar gezellige ochtend had.
Complimenten veur Silje. Een bar
jong wichie oet Exloo, met een
daolders idee.
Kaatje

www.exloovooruit.nl
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Deze maand is het een jaar geleden dat ik, Geja Dijkstra, in Exloo aan de Hoofdstraat 41
kwam wonen. Een pand met een mooie en lange geschiedenis als winkel/woonhuis.
In april is de winkel geopend. Na de Duizendpoot en Anneke’s winkeltje is het nu Thuis op
41. Op nummer 41 kun je heerlijk vertragen, sfeer proeven en je eindeloos verwonderen.
Veel mensen uit Exloo en omgeving weten ons al te vinden en zijn enthousiast over ons
assortiment om van je huis een gezellig thuis te maken. Zo hebben wij bijvoorbeeld
kussens, plaids, kaarsen en mooi aardewerk. Ook kun je bij ons terecht voor diverse
lekkernijen. Om de komende maanden lekker warm te blijven vind je bij ons een uitgebreide
keuze in sjaals, mutsen, omslagdoeken, vesten en fijne sokken van SOXS. En wil je iemand
een bijzondere kaart sturen kom dan ook vooral eens langs. Wij horen regelmatig dat wij
daarin echt anders zijn dan anderen.
Met de feestdagen straks in aantocht zijn wij graag een plek waar je even binnenloopt om
inspiratie op te doen en je een cadeautje voor jezelf of een ander kunt vinden.
Nu ik een jaar in Exloo ben vind ik het een mooi moment om jullie te bedanken voor de
warme ontvangst. Mede daardoor voel ik me ‘Thuis op 41”.

Conceptstore
Moois voor thuis | lifestyle |producten met een verhaal

Hoofdstraat 41
7875 AA Exloo
www.thuisop41.nl
via facebook/ instagram: ‘thuisop41’

openingstijden: wo t/m zat van 10.00 tot 17.00 uur

www.exloovooruit.nl
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Nieuws van obs De Zweng
Het was weer een bijzondere maand, een maand van uitersten.
Terwijl ik dit stukje typ, slaat de regen tegen de ruiten en twee weken
geleden liepen we nog met de korte broek over straat.
Deze maand begon met één van de leukste weken van het jaar, de
kinderboekenweek. Het thema was dit jaar ‘vriendschap’, dus dat
beloofde wat. We hebben in school op allerlei manieren gewerkt aan het
maken van werkjes, maar vooral van vrienden. Er is voorgelezen,
geknutseld, getekend, gepraat en er is gezongen en gespeeld. Ter
afsluiting van deze week hebben we een boekenruilmarkt gehouden en
wat was het gezellig. De oudere kinderen hadden er zelfs rekening mee
gehouden dat ze ook wat boekjes meenamen voor de jongere kinderen.
Zodoende kon er in alle klassen geruild en gekeken worden. Ook konden
de ouders een kijkje komen nemen om te zien en te horen hoe we dit
thema hadden beleefd.
De eerste serie ateliers van dit schooljaar is een feit. In de onderbouw
hebben de kinderen op hun eigen manier een Mondriaan gemaakt, een
brug gebouwd over een zwembad en het bos nagemaakt met natuurlijk
materiaal. In de bovenbouw zijn de kinderen bezig geweest met
programmeren, pop-art, vogels in de winter en er is een toneelstuk van
begin tot eind gemaakt. Van schrijven tot uitvoeren. De leerlingen, maar
ook de leerkrachten kijken heel positief terug op deze leerzame
middagen.
Als afsluiting van het eerste blok van Blink, onze methode
wereldoriëntatie, heeft groep 5/6 ook nog een presentatie gegeven over
natuurverschijnselen als aardbevingen en vulkaanuitbarstingen. Erg leuk
om te zien dat de kinderen steeds beter kunnen en durven presenteren.
In groep 3/4 hebben we een heuse ballonnenspeurtocht gehouden. Met
z’n allen wandelen door het dorp op zoek naar ballonnen met daaraan
een foto en een opdracht. Zo hebben we gezien waar (bijna) iedereen
woont en door de opdrachten leerden we elkaar weer een beetje beter
kennen. Zo hebben we ontdekt dat we samen 216! dieren hebben en dat
we heel veel spelletjes kunnen bedenken om op het plein te spelen. We
weten dat je op verschillende manieren ‘Vader Jacob’ kunt spelen en dat
er heeeeel veel woorden zijn met een aa.
En dan zijn we ook nog bezig met het zoeken naar een nieuwe
muziekmethode. Samen met een muziekleerkracht gaan we leren om,
naast het volgen van de methode, op een vernieuwende en inspirerende
manier muzieklessen te geven. Gelukkig hebben we drie jaar de tijd om
dit tot in de puntjes in de vingers te krijgen. In kleine stapjes op weg naar
www.exloovooruit.nl
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een school waar alle talenten worden aangesproken. Het duurt even
voordat het zover is, maar we zijn op de goede weg.
In de komende periode gaan we vooral bezig met Sint Maarten en met
Sinterklaas en komt de herfst ook echt om de hoek kijken. Dat wordt
weer een gezellige tijd bij ons op school. In de volgende Boerhoorn weer
meer nieuws van obs De Zweng.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
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(Advertentie)
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VOORAANKONDIGING
Folkloristische Vereniging Dorpsbelangen Exloo

“Kerstconcert”
m.m.v.

Musicalgroep Odoorn
ODO Odoorn
in de (oude) manege van Exloo
Maandag 24 december 2018
Aanvang 19.30 uur
Gratis entree
www.dorpsbelangenexloo.nl
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Sint Meerten
Sint Martinus bisschop
met zien hoge hoed op
Dat zingt de kinder vaok
as ze langs de deuren gaot
11 november is de dag
dat mien lichie branden mag
Ok dat zingt ze wel
as ze trekt an de deurbel
Met een rooie gespannen snoet
waacht ze daj de deur open doet
Straolend met een lampion in de haand
en wachtende olders op de stoepraand
Wij wordt aal jaor weer trakteert
op neie liedties die ze hebt leert
We kunt dan van alles anheuren
over het lampion gebeuren
Maor soms hebt ze niet eens tied
met ’t zingen van ‘t heule lied
Ze hebt meer oog veur ’t snoepgoed
dat allemaol in de rugtas met moet
Jao, 11 november is de dag
dat elk kind veul snoepen mag
Met Sint Meerten moet dit kunnen
‘n kindersnoepfeest woj ze toch gunnen?

Hennie Stokker-Stadman
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