Belangrijke data voor de komende periode:
maandag 7 september
weekopening juf Ina
dinsdag 8 september
informatieavond
vrijdag 11 september
korfbaltoernooi
dinsdag 15 september
vrijwilligersavond

groep 1 en 2
ouders/verzorgers
groep 5 t/m 8
vrijwilligers

Zending over Grenzen
De leerlingen hebben vorige keer €6,70 meegenomen. Alle gevers en geefsters: hartelijk
bedankt!
De Burgemeester op school.
Het cultuurevenement Oktobermaandmaand/kindermaand voor de provincie Drenthe wordt op
onze school officieel geopend door de burgemeester van Coevorden. De burgemeester zal op
woensdag 16 september onze school bezoeken. We houden u op de hoogte van de activiteiten
voor die morgen.
Nieuws uit het team
De Schoolbieb
Binnenkort starten we met de uitleen van de boeken. De kinderen krijgen op
donderdagmiddag de gelegenheid om boeken te lenen uit de schoolbieb. Deze
boeken worden op de school gelezen. Voor de uitleen zijn we nog op zoek
naar ouders die de uitleen willen verzorgen.
Klassenouder
In de ouderhulplijst kunt zich ook opgeven voor klassenouder. Tijdens de
informatieavond zullen de leerkrachten uitleggen wat de taken zijn van de klassenouder.
Doekoe
Er is al een flinke bestelling gedaan. Over enige tijd ontvangen we de spulletjes op school. We
brengen u dan op de hoogte wat we zoal besteld hebben en hoe we de speelspulletjes gaan
gebruiken.
Informatiebrieven
Maandag heeft uw oudste kind drie brieven mee gekregen. In de eerste brief kunt u zich
opgeven voor de vrijwilligersavond. De tweede brief vertelt u dat sommige leerlingen weer last
hebben van luizen en in de derde brief kunt u aangeven hoe u ons op allerlei gebied wilt
ondersteunen.
We geven boeken weg
De schoolbieb is gesaneerd door een medewerker van
de bibliotheek. Veel boeken passen nu niet meer in de
collectie. Deze boeken zijn dus over. Maandagmiddag
om 14.30 uur kunt u samen met uw kind boeken voor
thuis uitzoeken. Op is op.
Informatieavond
Op dinsdag 8 september organiseren wij onze
jaarlijkse informatieavond. Op deze avond vertelt de
leerkracht wat er dit schooljaar zoal in de groep aan
de orde komt. Ook is er aandacht voor de regels en
routines in de groep. Dus u krijgt informatie over onderwijsinhoudelijke zaken en
organisatorische zaken. Natuurlijk is er gelegenheid om vragen te stellen.
Het programma voor die avond ziet er als volgt uit:
19.00 - 19.50 : informatie over de groepen
19.50 - 20.10 : pauze koffiedrinken schoolzaal
20.10 - 21.00 : informatie over de groepen
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Werken aan wat werkt
“Netjes omgaan met de spullen van school en van jezelf”
Deze week gaan we op school (en we hopen u thuis ook!) vooral
letten op het netjes omgaan met spullen van jezelf en anderen.
Kinderen zullen het te horen krijgen, als ze hun schriften netjes
opruimen, hun jas ophangen, het geleende potlood goed teruggeven
en hun plek netjes houden!
“Mooi zo, je hebt je vuile kleren in de wasmand gegooid, goed van
je!!”
“Tjonge, wat geweldig dat je je speelgoed in het krat hebt gedaan!”
Belangrijk is, dat we heel precies benoemen waar we blij mee zijn.
“Goed zo” klinkt aardig, maar wát is er goed?? “Goed zo, je hebt je tafel opgeruimd, klasse!”
Zo weten kinderen die hier nog moeite mee hebben precies wanneer je een complimentje mag
verwachten!!
Opbouwwerker op de school.
Graag stel ik mij aan u voor:
Ik ben Natascha Wemmenhove, 30 jaar, moeder van 2 kinderen en werk bij Maatschappelijk
Welzijn Coevorden.
Vanaf maandag 14 september , van 08.30 tot 09.30 uur, ben ik aanwezig op de school en
kunt u met mij in gesprek of een afspraak maken.
U kunt bij mij laagdrempelig terecht voor:
Tips en advies over opvoeden/opgroeien
Zorgen of vragen over uw (thuis)situatie
Advies en ondersteuning
Etc.
Daarnaast bezoek ik alle gezinnen, waarvan het kind voor het eerst naar
de
basisschool gaat. In deze bezoekjes leg ik uit wat ik doe.
Naast de donderdagmiddag ben ik de werkweek bereikbaar via mail en
mobiel nummer:
Met vriendelijke groet,
Natascha Wemmenhove
E-mail: nwemmenhove@mwcoevorden.nl
Tel:06-23799943
Jongeren- en opbouwwerker in Coevorden en Schoonoord
Nieuws uit de groepen
Nieuws uit groep 1 en 2

Wij hebben een geweldige week gehad. De brandweer is op bezoek geweest. De kinderen waren
zo enthousiast. Een geweldig gezicht, al die gespannen koppies met die rode helmen op.
Dankzij de moeder van Tim v/d Schuur (Lenny: www.makkelijkfeestje.nl) zagen de kinderen er
zo leuk uit.
We hebben weer veel geleerd. Ook volgende week gaan we nog verder met het thema
brandweer. Dan gaan de kinderen over de brandweer tekenen en kleuren.
Deze week zijn we ook bezig geweest met het tellen van vingers. Op het digibord verschenen een
aantal vingers en verdwenen ook weer na een aantal seconden.
De kinderen moesten dan snel tellen hoeveel vingers er opgestoken waren.
Een verwerking was dat de kinderen met z’n tweetjes een plekje in de klas moesten opzoeken en
deze oefening moesten herhalen. De één stak dan zoveel vingers op en de ander moest ze dan
tellen.
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Nieuws uit groep 3 en 4
Alweer drie weken zijn we hard aan het werk. En wat wordt er veel geleerd. In groep 3 kennen
we al zeven woordjes en kunnen we zelfs met de aangeleerde letters al zelf woorden maken.
Volgende week ronden we kern 1 alweer af. Met rekenen zijn we
bezig met getalbegrip. En we hebben al geleerd hoe we de cijfers
tot en met vijf moeten schrijven. Groep 4 heeft de eerste
taaltoets al achter de rug en het eerste dictee. Ze hebben het
allemaal heel goed gedaan. Knap hoor! Voor volgende week
donderdag zijn we door de familie Katerberg uitgenodigd om op
hun boerderij te komen kijken, deze uitnodiging slaan we
natuurlijk niet af. Ingrid heeft al een presentatie gehouden over
koeien, dus we zijn al een beetje voorbereid. Ten slotte hopen we
u te ontmoeten tijdens de informatieavond waar u op de hoogte zult worden gebracht van het
reilen en zeilen in onze leuke groep!
Nieuws uit groep 5 en 6
Wat wordt er hard gewerkt hier in de groep! De vakantie is inmiddels alweer
heel ver weg, en we zitten goed in het ritme. Het eerste hoofdstuk van taal
hebben we deze week afgerond met een toets, en ook het eerste
spellingdictee is afgenomen. Het controledictee van thema 1 wordt
donderdag 10 september afgenomen. Het werken met de weektaak gaat
ook erg goed! De
kinderen kleuren het werk dat af is, en zijn zuinig op hun
taak. Ook via deze weg wil ik u hartelijk uitnodigen voor de informatieavond van
as. dinsdag 8 september.
Groep 7 en 8
We zijn nog geen drie weken bezig en hebben ons ritme al gevonden… er wordt hard gewerkt
door de kinderen en het is al een fijne groep geworden! De komende tijd ronden we met taal het
eerste thema al af en dat doen we door de dictees en een toets. Sommige kinderen moeten nog
een beetje wennen aan al dat werk, maar dat gaat goed komen. Met rekenen in groep 7 zijn we
druk bezig met de breuken. We hebben ‘happertjes’ gemaakt,
waarmee we leuke spelletjes doen. En er nog veel van leren
ook! Op de foto ziet u een aantal van deze mooie werkstukken.
Op 8 september bent u van harte welkom op onze
informatieavond!
De ouders van de leerlingen van groep 7 zien we graag om 7
uur, de ouders van groep 8 graag om tien over 8.
Huiswerk:
Dinsdag 8 september: signaaldictee thema 1 spelling
Maandag 14 september: controledictee thema 1 spelling
8 september is ook de ‘checkdatum’ voor de tafel van 8! Vind je die nog moeilijk? Ken je hem nog
niet uit je hoofd? Oefen de komende dagen dan zoveel mogelijk! Samen met je ouders, of op de
computer op allerlei sites. Zet hem op!

Hiep hiep hoera!!
vrijdag 11 september
maandag 14 september

Timo Stam
Lesley Lahuis

groep 5
groep 7
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