Belangrijke data voor de komende periode:
vrijdag 9 oktober
maandag 12 oktober
vrijdag 16 oktober
ma 19 t/m vr 23 oktober
maandag 26 oktober
vrijdag 30 oktober
vrijdag 30 oktober

ontruimingsoefening
weekopening juf Inge
uitgifte Opsteker nummer 5
herfstvakantie
kinderen vrij (studiedag)
uitgifte Opsteker nummer 6
Groep 1 en 2 vrij

groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep

1
5
1
1
1
1
1

t/m 8
en 6
t/m 8
t/m 8
t/m 8
t/m 8
en 2

Zending over Grenzen
De leerlingen hebben vorige keer €17,30 meegenomen. Alle gevers en geefsters: hartelijk
bedankt!
Nieuws uit het team
Techniekkar
Dit schooljaar gaan we technieklessen geven in
alle groepen. Maandag 28 september zijn we
gestart met de nascholing. Tijdens deze eerste
bijeenkomst krijgen wij uitleg over de visie
achter de leerlijn, de uitgangspunten van het
onderzoekprogramma.
Talenten Kracht en de inhoud van de lessen.
In de daaropvolgende twee tot drie workshops
leren de leerkrachten met de methode te
werken. Tijdens deze bijeenkomsten is er ook
tijd om in te gaan op specifieke vragen of wensen van de school Alle materialen voor de
verschillende groepen, inclusief de mappen met de handleidingen en de werkbladen, worden
geleverd in een aantrekkelijk vormgegeven techniekkar. Het materiaal dat de leerlingen nodig
hebben voor de verschillende experimenten is allemaal in deze kar aanwezig. Een speciale
website biedt aanvullende materialen en filmpjes, die de leerlingen gebruiken tijdens het maken
van de opdrachten.
De Schoolbieb
Veel ouders gaan ons assisteren bij de uitleen van boeken. Geweldig dat
zoveel ouders ons willen helpen. De ouders krijgen een berichtje van juf
Anita. We willen na de herfstvakantie starten.
Ouderhulplijst
Wat fantastisch dat we zo’n lange lijst konden maken van ouders die ons
willen ondersteunen bij allerlei activiteiten. We willen u hartelijk danken
voor uw bereidwilligheid.
Kledingactie 10 t/m 15 oktober
Kleding en schoeneninzameling
Wij doen weer mee aan de kledinginzameling actie van
Stichting Humantex. Alle kinderen krijgen een plastic zak
mee. Deze kunt u vullen en de zak kunt deponeren in de
container. Van 10 t/m 15 oktober komt er een container bij
school te staan, waarin gedragen kleding en schoeisel
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gedaan kan worden. Stichting Humantex zamelt gebruikte kleding en schoenen in, die hun weg
grotendeels vinden naar Oost- Europa en Afrika. Per jaar wordt een bedrag overgemaakt aan het
Lilianefonds, dat op haar beurt als dank interessante lesprogramma’s met materiaal voor de
scholen verzorgt, als daar belangstelling voor is. Ook de school zelf krijgt per kilo ingeleverde
spullen een klein bedrag. Op deze manier dragen we met elkaar bij aan een stukje duurzaamheid
(door het hergebruik van kleding)
Nieuws uit de GMR
Via de nieuwsbrief willen wij u op de hoogte houden over de
onderwerpen die tijdens de GMR vergadering besproken zijn.
Maandag 21 september heeft de eerste GMR weer vergaderd.
Tijdens deze eerste vergadering van het nieuwe schooljaar zijn
onder andere de volgende 3 punten aan bod geweest:
- Vergaderrooster 2015-2016
- Situatie rond B. van Dijk/Manifesto
- Overgang van OSGMetrium naar Dyade
Daniël de Leeuw, secretaris GMR, VPCBO Coevorden
Werken aan wat werkt
“Aardige dingen zeggen tegen elkaar”
De komende twee weken gaan we extra complimenten geven als we horen
dat kinderen aardige dingen zeggen tegen elkaar. Als het ene kind het andere
een steuntje in de rug geeft ( “Vera, wat lief dat je tegen Bryan zei, dat het
hem de volgende keer zeker zal lukken!) , of een compliment geeft. ( Leuk
joh, dat je wat zei over de mooie tekening van Hans)
Te vaak reageren we meteen op onaardige opmerkingen, maar vinden we het doodgewoon als
kinderen aardige dingen zeggen. Doet u thuis met ons mee??
Nieuws uit de groepen
Nieuws uit groep 1 en 2
Wat hebben wij een prachtig boek mee naar huis gekregen. Het boek
over de krrrr…okodil. De kinderen kunnen het boek in de klas al
voorlezen.
Dit doen ze erg leuk. Geweldig om te zien hoe snel ze dat kunnen!
Ook zijn we naar het krokodilleneiland geweest en hebben daar geoefend
om in en uit het water te springen (m.b.v. een hoepel).
Verder hebben we het lied “een krokodil zwemt in het water” geleerd.
Deze week ronden we het thema af.
Volgende week gaan we aan de slag met de Kinderboekenweek. Het thema is raar maar waar.
Wij gaan bij de kleuters het voornamelijk over robots hebben. Natuurlijk gaan we ook
verschillende proefjes doen. Verder gaan we een robot knutselen van dozen.
Klary (van de bieb) komt 15 oktober weer voorlezen.
Ook hebben we een nieuwe leerling nl. Jasmijn Jonkers. Ze is het zusje van Julia uit gr. 3. We
willen haar heel veel plezier en succes wensen bij ons op school.
Nieuws uit groep 3 en 4
Deze week ronden we in groep 3 kern 2 alweer af. En wat is het toch leuk om
te zien hoe de kinderen al kunnen lezen. Sommige leerlingen zijn zelfs onder
de indruk van hun eigen prestaties, zoals een van de meisjes zei; wat kunnen
we al veel hè. En zo is het! Volgende week gaat de brief van kern 3 en de
bijbehorende woordjes mee naar huis. Het diploma van kern 2 zal ook worden
uitgedeeld. De kinderen krijgen dit diploma aan het eind van iedere kern. De
vorderingen van het lezen toetsen we door de kinderen een minuut lang te
laten lezen. In deze minuut is het de bedoeling zoveel mogelijk woorden
foutloos te lezen. Het behaalde resultaat staat rechts bovenaan op het diploma. Bij vragen of
onduidelijkheden kunt u natuurlijk altijd even binnenlopen. In groep vier werken we hard aan de
tafels. De kinderen mogen de komende week de tafel van twee opzeggen. Met rekenen zijn we
verder bezig met het oefenen van de tientallen en met meten. Aankomende week begint de
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Kinderboekenweek, met als thema ‘raar maar waar’. In onze klas zal het boek ‘Kobe maakt een
museum’ centraal staan.
Nieuws uit groep 5 & 6
We gaan als een speer. Het eerste rekenblok is afgerond, en volgende week
gaan we thema 2 van taal afronden. We zijn met rekenen met een nieuw
thema begonnen. Met groep 5 zijn we bezig geweest met liters, deciliters
en milliliters. We hadden van alles om mee te experimenteren zoals flessen,
maatbekers, kopjes etc. Ook gaan we de aankomende weken aan de slag
met tafelsommen en deelsommen. Deze hebben natuurlijk veel met elkaar
te maken. Ook leren we te rekenen met geld.
Groep 6 is bezig met grote getallen, en leren hiermee rekenen. Zij zijn ook
bezig met de breuken. Vorige week hebben we met repen chocolade
hiermee geoefend. Wij gaan dit blok nog bezig met afstanden op de
legenda, en de bijbehorende reistijd. Verder letten we ook even weer goed
op hoe we werken in ons schrift. We zorgen dat deze er ook netjes uit
blijven zien!
Nieuws uit groep 7 en 8
Afgelopen weken hebben we blok 1 van rekenen afgerond. Sommige
onderdelen blijven moeilijk, dus daar is extra aan gewerkt. Afgelopen
woensdag kregen we een uurtje les van een echte politieagent!
Wijkagent Hans Bonhof kwam samen met een collega ons van alles
vertellen over het werk dat een politieman allemaal doet. Heel
interessant was het. Ook hebben de kinderen zich heel erg ingezet om
veel kinderpostzegels te verkopen. We willen dat deze week afronden,
let u erop dat de kinderen hun envelop mee naar school nemen?
Huiswerk de komende periode:
Dinsdag 6 oktober: signaaldictee spelling thema 2
Maandag 12 oktober: controledictee spelling thema 2
Dinsdag 13 oktober: toets verkeerskrant 1 (hebben de kinderen
meegekregen naar huis)

Hiep hiep hoera!!
vrijdag 2 oktober
donderdag 8 oktober
maandag 12 oktober
maandag 12 oktober

Reina
Wout Grasdijk
Dylan Dillerop
Jayden Dillerop

groep 3
groep 2
groep 2
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