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Keuze uur op de Daltonschool Ees
Op de Daltonschool in 
Ees hebben de leerlingen 
afwisselend creatief  en 
keuzeuur. Beide duren 3 
weken. Drie weken lekker 
knutselen in hun eigen 
groep en drie weken kiezen 
uit vijf  activiteiten.

Activiteiten die meestal bij 
de keuze zitten zijn sport en 
techniek. De andere activitei-
ten wisselen. Deze keer kon-
den de leerlingen kiezen uit 
mosbeestjes maken, drama 
les volgen, een nestkastje 
maken, kniepertjes bakken (voor de hele school) slijm maken of  origami.

Het zijn altijd hele gezellige middagen waarin groepsdoorbrekend gewerkt wordt van groep 4 
t/m groep 8. Deze middagen zijn mogelijk omdat er naast de leerkrachten (groot)ouders zijn 
die op die middagen een groepje leerlingen les geven.

Onze school laat, onder andere, op deze manier de meervoudige intelligentie aan bod komen. 
Kinderen zijn allemaal op hun eigen manier "slim." De één is goed in taal, de ander in rekenen 
en weer een ander in koken of  timmeren. Elk kind kan daardoor uitblinken in zijn of  haar 
eigen speciale talent en dat vinden we bij ons op school belangrijk!

D66 zet zich in voor behoud van een 
volwaardig zwembad in Exloo
Odoorn –  Zwembad de Leewal 
is momenteel onderdeel van een 
onderzoek om te komen tot een 
nieuwe beheersorganisatie voor 
de drie gemeentelijke zwemba-
den in Borger-Odoorn. Kosten-
reductie en efficiënte bedrijfs-
voering zijn de speerpunten van 
dit onderzoek.

Wie kent het niet? Zwembad ‘De 
Leewal’ tussen Odoorn en Exloo. 
Iets meer aan de kant van Exloo, 
maar toch al generaties lang op 
mooie zomerse dagen pleisterplaats 
van de jeugd uit Klijndijk, Odoorn, 
Exloo en Valthe. In de (vroege) 
morgen het domein van baantjeszwemmers die hun conditie op peil houden en hun sociale 
contacten onderhouden. In de middag en avond het domein van ‘badjuffrouw’ Heltje Bos en 
haar collega’s die de jongere jeugd hun zwemvaardigheden bijbrengen. 

De gemeente doet op dit moment onderzoek naar een ‘betere’ beheersvorm van de zwem-
baden in onze gemeente. Dat snappen wij, want zwembaden kosten nu eenmaal geld. De 
zwembaden moeten efficiënter worden geëxploiteerd en kosten moeten worden gereduceerd. 
Maar wat is kostenefficiënt?

Tot nu toe wordt het (groot) onderhoud en de exploitatie van het zwembad geregeld en be-
kostigd door de gemeente Borger-Odoorn. De grootste kosten van het zwembad bestaan aan 
uit de personele lasten, onderhoud en afschrijving van de technische installaties en energiekos-
ten. 

Het nemen van duurzame maatregelen, zoals zonnecollectoren en afdekzeilen, zouden al 
behoorlijke besparingen opleveren. Gezamenlijk (inkopen van) groot onderhoud aan de 
installaties zou kunnen in gezamenlijkheid met de andere zwembaden in Borger-Odoorn, of  
eventueel in samenwerking met omliggende gemeenten. Maar bezuinigen op personeel? Om 
een zwembad te exploiteren is deskundig en professioneel personeel nodig, allicht kunnen  

vrijwilligers hier in de ondersteuning een goede rol vervullen.

De fractie van D66 Borger-Odoorn heeft zich de afgelopen 
periode ingezet om het voortbestaan van ons mooie zwem-
bad te waarborgen en zal dit ook de komende jaren blijven 
doen. Wat D66 betreft is het zwembad ‘De Leewal’ veel meer 
dan alleen een optelsom van cijfers.


