Belangrijke data voor de komende periode:
maandag 1 februari
vrijdag 12 februari
vrijdag 12 februari
Maandag 15 februari

weekopening juf Inge
rapport mee
uitgifte Opsteker nummer 12
contactavond

groep 5 en 6
groep 1 t/m 8
groep 1 t/m 8

Zending over Grenzen
De leerlingen hebben vorige keer €12,70 meegenomen. Alle gevers en geefsters: hartelijk
bedankt!
Nieuws uit het team
Luizenteam
Het luizenteam gaat dit schooljaar nog drie controles
uitvoeren. Ze zijn van plan om op woensdag 9 maart,
woensdag 11 mei en woensdag 22 juni nog een ronde te
maken. Mocht er wat aan de hand zijn dan wordt u door de
leerkracht gebeld.
Techniekklassen
In schooljaar 2012 -2013 is de VPCBO Coevorden gestart
met een bovenschoolse plusklas voor
meer – en
hoogbegaafde leerlingen uit de bovenbouw. Dit schooljaar
willen we starten met een techniekklas. Het is een uitbreiding op het aanbod van de negen
VPCBO-scholen om aan de onderwijsbehoeften van alle kinderen te voldoen. In eerste instantie
zal het gaan om een pilot.
De techniekklas wordt in het leven geroepen voor kinderen die geïnteresseerd zijn in techniek
en graag met de handen werken. Het zijn kinderen met een
praktische intelligentie die het geweldig vinden om iets te maken.
De technieklessen worden in Sleen en in Coevorden gegeven.
Twee ervaren leerkrachten gaan de kinderen begeleiden. De
leerlingen die worden uitgekozen om deel te nemen aan dit
project, gaan in de maand mei op vier dinsdagmiddagen zich
bezighouden met techniek.
We hopen dat deze pilot een succes wordt, zodat het een vervolg
krijgt in schooljaar 2016- 2017. Via onze nieuwsbrief houden we u
verder op de hoogte.
Spelen op het plein
Vanaf vorige week mogen de leerlingen van groep 3/4 ook spelen
met het spelmateriaal van de kleuters. We hebben afgesproken dat het materiaal tussen de
groene hekken blijft. We hebben gemerkt dat de kinderen het fijn vinden om ook nog eens een
keer op een driewieler te rijden.
Dagopvang Pinokkio
Na de voorjaarsvakantie verhuist Pinokkio naar onze school. Ze krijgen drie dagdelen de
beschikking over het lokaal van groep ¾. Deze groep verhuist dan naar het overblijflokaal. Op
maandagmorgen, woensdagmorgen en vrijdagmorgen ziet u dus peuters met hun begeleidsters
op onze school.
Steeds meer dagopvang vindt plaats in het gebouw van een basisschool. Dit is een landelijke
trend. Voor alle partijen is dit een gunstige ontwikkeling. In veel gevallen hoeven de ouders de
kinderen naar één plek te brengen. De peuters kunnen al een beetje kennismaken met het
basisonderwijs. De leidsters en de leerkrachten hebben de mogelijkheid tot samenwerking.
Allemaal positieve punten die in het voordeel zijn van het jonge kind.
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Nieuws van de penningmeester
Een groot aantal ouders hebben de ouderbijdrage nog niet
Groep
Bijdrage
betaald. Graag zo spoedig mogelijk het bedrag overmaken Zoals
Groep 1 en 2
€ 30,00
u waarschijnlijk heeft opgemerkt is de bijdrage verhoogd. Door
Groep 3 t/m 6
€ 40,00
de stijging van de winkelprijzen zijn wij helaas ook genoodzaakt
om de bijdrage te verhogen. Voor het eerste en tweede kind
Groep 7 en 8
€ 75,00
staat het bedrag vast. Vanaf het derde kind kunt u volstaan met
de helft van het bedrag. Het bedrag kan overgemaakt worden op NL54 RABO 0349 6251 07
o.v.v. naam kind en groep.
Nieuws van de creagroep
**Oproep**
Wij van het crea-team zijn voor onze volgende creamiddag voor de groepen 5
t/m 8 opzoek naar kop en schotels.
Het liefst van die klassieke Engelse kop en schotels met een bloemetje enz.
Ook gebaksbordjes zijn van harte welkom!
Graag vóór 11 februari a.s. meenemen.
Alvast bedankt!!
Nieuws van de activiteitencommissie
Hallo iedereen,
Wij als activiteitencommissie zijn bezig met de flessen (statiegeld) actie houden. Dit om de kas
van de AC aan te vullen voor alle komende activiteiten.
Vanaf dinsdag 27 oktober tot donderdag 5 mei staan er 2 containers in school waar je je
statiegeld flessen kunt inleveren. De opbrengst is geheel voor de AC.
wij houden jullie op de hoogte en hopen op veel lege statiegeld flessen.
Met vriendelijke groet,
De activiteiten commissie
Werken aan wat werkt
“Ik durf ook te vertellen als meer mensen luisteren”
Voor sommige kinderen is het heel eng om te vertellen over iets, of te zeggen wat ze
willen als er meer mensen luisteren dan alleen juf, of papa en mama. Toch kan
belangrijk zijn om je ook dan te laten horen! “Iedereen op de verjaardag luisterde
naar je toen je die leuke mop vertelde. Ik vond dat je het erg knap deed, meid!” “Ik
was trots op je, toen je aan tafel tegen je grote broer vertelde dat jij ook dingen
meemaakt op school en erover wilt vertellen”
Nieuws uit de groepen
Nieuws uit groep 1 en 2
Wat vonden de kinderen het leuk dat meester kwam
voorlezen bij het voorleesontbijt.
De kinderen hebben heerlijk ontbeten. Dat was ook
wel te zien aan alle bruine monden van de
chocolademelk.
Deze week ronden we het thema kinderboerderij af en
volgende week beginnen we met het voorleesproject
“moet je zo hoesten Sam?”.
De kinderen krijgen allemaal dit prentenboek mee en
deze kan dan thuis voorgelezen worden. 22 febr. moet
dit boek weer ingeleverd worden.
Het boek gaat over ziek zijn. We hebben de thematafel al weer aangepast.
Ook gaan we volgende week hier werkjes over maken. We gaan een zuster/broeder maken van
een keukenrol met het hoofd van onszelf erop.
Ook gaan we een dokterskoffer vouwen.
Volgende woensdag 3 februari gaan we een bezoek naar de bibliotheek brengen.
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De screening van gr. 2, gehouden door de
assistente van de schoolarts, kon niet doorgaan
i.v.m. de ijzel. Deze wordt nu gehouden op 5
februari en 18 februari.
En dan tenslotte nog een leuke mededeling. Sil
van Hebel wordt volgende week donderdag 4
jaar. We willen hem heel veel plezier en succes
bij ons op school wensen.
Nieuws uit groep 3 en 4
Vorige week hebben we ontzettend ons best
gedaan op de cito toetsen. Het was toch best
spannend om al de opdrachten in de speciale
boekjes te maken. Maar het is prima gegaan en we gaan weer over tot de orde van de dag. In
groep 3 zijn we deze week begonnen in kern 7, deze gaat dit keer over ‘piraten’. De woordjes
zijn mee gegaan en tevens een brief met uitleg wat we deze kern gaan leren. Met rekenen zijn
we bezig met klok kijken en leren we de halve uren.
In groep 4 hebben we deze week de toets van taal gemaakt en dat ging heel erg goed, ook het
dictee is uitstekend gemaakt. Er wordt hard en serieus gewerkt. Top! Met rekenen leren we
optellen en aftrekken over het tiental en klokkijken met sprongen van vijf minuten. De tafels
komen volgende week weer volop aan bod. Gisteren hebben we in het kader van het
Voorleesontbijt genoten van een heerlijk ontbijt nadat de vader van Ingrid ons had voorgelezen
uit het boek ‘Ties en Trijntje op de boerderij’. Dat was reuze gezellig. Dank je wel!
Nieuws uit groep 5 en 6
We hebben een drukke week achter de rug. Alle
Cito-toetsen zijn afgenomen, en we zijn nu druk
bezig om alle gegevens te verwerken.
Ook hebben de kinderen deze week thema 5 van
taal afgerond, en thema 3 van rekenen.
Afgelopen woensdag hebben we genoten van een
heerlijk ontbijt. In de grote zaal zijn we
begonnen, en hebben het lied van de
bibaboerderij gezongen. In onze eigen klas
hebben we lekker met elkaar gegeten. De moeder
van Sanne heeft voorgelezen. Het was erg leuk.
Beschuit met roze muisjes bij Christian thuis. Hij
heeft een lief zusje gekregen. Van harte gefeliciteerd!
Volgende week donderdag, 4 februari, hebben de kinderen het signaaldictee van thema 6. Een
week later, donderdag 11 februari volgt het controledictee.
Nieuws uit groep 7 en 8
De cito’s zijn weer achter de rug en wat
hebben we goed ons best gedaan!
Deze week begonnen we alweer met toetsen,
Engels en spelling.
Maar woensdag zijn we verwend omdat het
deze dag het voorleesontbijt was. Na de start
in de grote zaal gingen we naar onze klas,
waar Miriam Buutkamp onze voorlezer was en
lekkere broodjes en drinken klaar stonden.
Reuze gezellig!
Helaas kon juf Jolande dit alles niet meemaken
omdat ze geveld is door de griep.
Juf, wij wensen je van harte beterschap en we missen je.

Hiep hiep hoera!!

vrijdag 5 februari
dinsdag 9 februari
vrijdag 12 februari

Sara Middel
Tom de Jonge
Ingrid Katerberg

groep 1
groep 6
groep 4
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