Belangrijke data voor de komende periode:
maandag 21 september
schoolfotograaf
vrijdag 25 september
groep 1 en 2 vrij
maandag 28 september
weekopening juf Anita
donderdag 1 oktober 10:30 uur fietsenkeuring

groep 1 en 2
groep 3 en 4
groep 1 t/m 8

Zending over Grenzen
De leerlingen hebben vorige keer €17,90 meegenomen. Alle gevers en geefsters: hartelijk
bedankt!
De Burgemeester op School

Onze burgemeester kwam op school! Hiermee opende hij ‘oktobermaand kindermaand’, waar
elk kind een boekje over mee kreeg. De leerlingen lieten de burgemeester raden welk boek zij
uitbeelden en dat viel nog niet mee, bleek wel! We vonden het heel fijn en bijzonder dat hij bij
ons was.

In groep 7/8 werd onder leiding van de burgemeester een cultuurquiz gehouden. Annabel had
de meeste goede antwoorden. Zij kreeg van de burgemeester de “Slagkrooieketting” om.
De burgemeester wilde nog graag met Jip en Janneke op de foto.
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Nieuws uit het team
De fotograaf
In de loop van de maandagmorgen zal de schoolfotograaf onze school
bezoeken.
Als er thuis nog kinderen zijn die nog geen vier zijn en u wilt graag dat zij
samen met uw schoolgaande kind op de foto komen, dan is dat geen probleem.
Vanaf twee uur bestaat die mogelijkheid.
Flyers/informatiebrieven
Bij deze nieuwsbrief ontvangt tevens drie informatiebrieven. Veilig Verkeer Nederland, afdeling
Coevorden geeft een informatiebrief uit over de fietsenkeuring op donderdag 1 oktober. Marjan
Tabak heeft een flyer samengesteld met de titel: Hoe overleeft mijn kind de scheiding? Alle
leerlingen ontvangen vandaag een persoonlijke brief van de bibliotheek.
Uitleen schoolbieb
Er hebben zich zes ouders opgegeven om de uitleen van de schoolbieb te
verzorgen. Juf Anita zal een coördinerende rol vervullen. Vandaag ontvangt u
brief van de bieb.
In die brief leest u dat op de website van de
school een link is naar bieb op school. U kunt
dan met uw kind thuis zoeken naar boeken,
websites en filmpjes.
De vrijwilligersavond
Op dinsdagavond hebben we onze vrijwilligers in het zonnetje
gezet. Ze werden getrakteerd op een heerlijke feestmaal. We
zijn blij met al die ouders die zich inspannen voor de school.
Een traktatie is dan wel op zijn plaats.
Werken aan wat werkt
“Luisteren naar elkaar”
De komende weken gaan we goed letten op kinderen die kunnen luisteren. En dan bedoelen we
niet (alleen) kinderen die doen wat er gezegd wordt! Vooral het in staat zijn te luisteren naar
elkaar, luisteren naar wat een ander vertelt, tegen je
zegt is erg belangrijk in een groep.
Is belangrijk voor het ontstaan van vriendschap!” “Zeg,
ik merk dat je goed naar Paul geluisterd hebt, wat knap!”
, “Je stopte met plagen toen Maartje dat vroeg, heel
goed gedaan!” “Wat kan jij dit verhaal goed navertellen
!“ Ook thuis kunt u uw kind een compliment geven als
het goed luistert. “Fijn dat je doet wat mama vraagt, nu
kunnen we sneller naar….” en “Zeg, knap hoor, je
luisterde goed toen oma vertelde over vroeger.”
Blij nieuws
De familie Berkepies en de familie Groot/Funke hebben een baby gekregen. Fam Berkepies een
meisje en de fam. Groot/Funke een jongetje. Beide families heel hartelijk gefeliciteerd.
Nieuws uit de groepen
Nieuws uit groep 1 en 2
Juf Ina is deze week ziek thuis. Om deze reden staat er in de Opsteker geen nieuws over de
groep 1/2. We hopen dat onze juf Ina snel weer beter is.
Nieuws uit groep 3 en 4
Deze week gaan de nieuwe woorden van kern 2 mee naar huis. Ook krijgen
de kinderen zoals besproken op de informatieavond een lijst met het
fonemisch alfabet mee. Hier staat ook het schema op vermeld wanneer de
woordjes van kern 2 thuis kunnen worden geoefend. In groep drie zijn we
met rekenen begonnen met splitsen en het met het maken van
blokkenbouwsels oefenen we het ruimtelijk inzicht. In groep 4 hebben we
het signaaldictee van thema 2 alweer achter de rug en staat voor maandag de taaltoets op het
programma.
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In beide groepen maken we volgende week de
eerste rekentoets van dit schooljaar. Woensdag
was een spannende dag; de burgemeester
kwam op bezoek. De burgemeester heeft kennis
kunnen maken met Pipi Langkous (Nayla) en
haar aapje meneer Nilson (Mick) en ook Foeksia
(Ingrid) heeft met haar “wakabakaboe”van zich
laten horen. Knap gedaan! Vorige week
donderdag zijn we bij de familie Katerberg op
bezoek geweest. Het was ontzettend leuk. We
hebben de kalfjes en koeien gezien. We
mochten proeven van de melk en we hebben
kaas gegeten. Heerlijk! Dank je wel familie
Katerberg!
Nieuws uit groep 5 en 6
Wat fijn dat er zoveel belangstelling was voor de informatieavond. Ik hoop dat u veel informatie
hebt ontvangen. Mochten er nu, of later nog vragen zijn, dan horen we
ze graag.
We zijn druk aan het afronden. Het eerste blok van rekenen wordt
volgende week afgerond. In groep 5 wordt getoetst of de kinderen
goed kunnen optellen en aftrekken tot 100. Ook komen de
keersommen langs van de tafel van 6-7-8 en 9. Ook het klokkijken en
geldsommen worden afgenomen.
In groep 6 worden grote ( tot 1000) plus- en minsommen afgenomen.
Ook de verhoudingstabellen en breuken worden getoetst.
Ook het signaaldictee van thema 2 komt eraan! Het signaaldictee is op donderdag 24
september, en het controledictee volgt een week later, op donderdag 1 oktober.
Nieuws uit groep 7 en 8
Het zijn drukke tijden… op vrijdag 11 september deed onze groep mee aan
het korfbaltoernooi. Fanatiek en goed gespeeld! Het was erg gezellig op
het sportveld. En op woensdagmorgen kregen we hoog bezoek… de
burgemeester van Coevorden kwam op bezoek op school, en nadat we
hem in de grote zaal boektitels hadden laten raden, deden we een Kunst
en Cultuurquiz in de klas. Dat was spannend, en uiteindelijk bleek Annebel
de meeste vragen goed te hebben beantwoord! Ze werd de burgemeester
van de Slagkrooie en kreeg een mooie ambtsketen én het eerste
exemplaar van het boekje waarin staat waar u met uw kinderen in oktober
allemaal (bijna) gratis naar toe kunt!
Kunt u raden welk boek deze jongens uitbeelden?

Hiep hiep hoera!!
maandag 21 september
Juf Alie
donderdag 24 september
Juf Anita
donderdag 24 september
Juf Ciska
zaterdag 26 september
Jasmijn Jonkers
dinsdag 29 september
Laureen Verhulst
Woensdag 30 september
Camille van der Meulen
Vrijdag 2 oktober
Reina

groep 1
groep 5
groep 8
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