Belangrijke data voor de komende periode:
maandag 23 mei
maandag 23 mei
wo 1 t/m vr 3 juni
vrijdag 3 juni

weekopening juf Anita
K&C molenbezoek
kamp
uitgifte Opsteker nummer 18

groep
groep
groep
groep

3
1
7
1

en 4
en 2
en 8
t/m 8

Zending over Grenzen
De leerlingen hebben vorige keer € 20,70 meegenomen. Alle gevers en geefsters: hartelijk
bedankt!
Nieuws uit het team
Uitgifte Opsteker
Dit keer verschijnt de Opsteker een dag eerder. We gaan over op een nieuw computersysteem.
De server van de school wordt opnieuw geïnstalleerd. Deze server kunnen we de komende
dagen niet gebruiken. Dus u ontvangt de Opsteker een dag eerder.
Bezoek Wethouder
Vrijdagmorgen brengt de wethouder van onderwijs een bezoek aan onze school. Deze morgen
heeft hij een gesprek met medewerkers van de school en zal hij informatie ontvangen over de
toekomstplannen van de school.
Doemiddag
Donderdagmiddag doen onze leerlingen mee aan het project ‘Leuk Leren in de Praktijk’. De vier
onderdelen zijn:
1. Natuur. Onder leiding van Staatsbosbeheer beleef je een heerlijke middag in het bos
rond de Kibbelkoele. Spelen, leren en ontdekken samen met je kameraden midden in
de natuur.
2. Sport en bewegen. Onder leiding van studenten van het Drenthe College ga je aan de
slag met diverse sporten.
3. Maatschappelijke bewustwording. Lijkt je het leuk om later een beroep in de zorg
uit te oefenen maar weet je niet zeker wat er dan van je gevraagd wordt? Ontdek dit
dan tijdens een middag stage lopen in het Ellertsveld of bij kinderopvang Drieluik. Kom
er zo in de praktijk achter of het werken met ouderen of juist kinderen iets voor jou is.
4. Creatief bezig zijn. Ontdek wat je verborgen talenten zijn. Tijdens verschillende
workshops kom je er achter of er een creatief talent in jou huist. a) leer een djembé
bespelen b) leer de fijne kneepjes van het schilderen c) ga aan de slag met het maken
van sieraden d) leef je uit met een cursus bloemschikken) ontdek of er een filmster van
je te maken is tijdens een cursus glamourfotografie.
Technieklessen
Drie leerlingen gaan vier
dinsdagmiddagen naar de
technieklessen in Sleen. Ze zijn erg
enthousiast. Trots laten ze na
schooltijd hun werkstuk zien wat ze
die middag hebben gemaakt.
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Opbouwwerk op school
Binnen de school is Natascha Wemmenhove opbouwwerker. Een laagdrempelig aanspreekpunt
voor ouders en verzorgers.
Natascha zal de komende tijd huisbezoeken inplannen, bij alle gezinnen.
Deze huisbezoeken zijn bedoeld, om ouders/verzorgers meer informatie te geven over:
wat de opbouwwerker op school doet
waarvoor u bij haar terecht kunt
Voor meer informatie of andere vragen:
nwemmenhove@mwcoevorden.nl
06-57755604
085-273 5256
Met vriendelijke groet,
Natascha Wemmenhove
Jongeren- en opbouwwerker in Coevorden en Schoonoord
Een welgemeend Dank je wel..
Aan alle ouders, waar we op dit moment zo vaak een beroep op doen, omdat er
zoveel gaande is in en om school….Aan alle ouders, die hier ook gehoor aan
geven en klaar staan om te helpen. Aan iedereen dus, vooral de ouders die we
vaak moeten bellen omdat er anders een activiteit écht niet door kan gaan…
Ouders die een groepje willen begeleiden, willen rijden, willen voorlezen, willen
helpen nadenken. Dank jullie wel, dank jullie wel!

Werken aan wat werkt
“Ik ben vrolijk”
Deze week letten we op vrolijke en opgewekte kinderen. Waarom?
Kinderen die zich uiten, voelen zich vaak prettig, en dat is
natuurlijk belangrijk! Samen plezier maken, lol hebben, het fleurt je
leven en de sfeer in de groep. Kinderen worden zich zo ook
bewuster van de leuke dingen, dingen waar ze vrolijk van worden.
“Je had echt plezier vanmiddag volgens mij, toen je met Pieter en
Jim in het zwembadje aan het spelen was!” “Je komt zo vrolijk
binnen, vertel eens?”

Nieuws uit de groepen
Nieuws uit groep 1 en 2
Deze week hebben we het druk met feestjes vieren.
Woensdag hebben we de samsam gevierd met alle peuters
en kleuters uit Schoonoord en de Kiel.
Donderdagmiddag hadden we weer een feestje bij de van
Royenschool.
We mochten allemaal een activiteit kiezen nl.
glamourfotografie, djembé, schilderen, sieraden maken of
bloemschikken.
.s. maandag gaan we een molen in Sleen bekijken.
Allemaal erg leuke dingen waar de kinderen enorm van
genieten.
Ook gaan we de komende weken de Citotoetsen afnemen
bij gr. 1 en 2.
Deze gaan we tijdens de contactavond op 5 juli met u
bespreken. Bij de kleuters noemen we het woord Cito niet,
we zeggen altijd dat we “in het grote boek” gaan werken.
Onze kleuterklas groeit enorm. We hebben alweer 3
leerlingen mogen ontvangen.
Joëlle Vedelaar is 28 april 4 jaar geworden, Amy Jungschläger is 7 mei 4 jaar geworden en Lynn
Cazemier is 16 mei 4 jaar geworden.
We hopen dat ze allemaal veel plezier op onze school mogen beleven.
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Oproep: Wie heeft er nog wat oude broeken en onderbroekjes liggen die we op school
kunnen gebruiken voor ongelukjes?

Nieuws uit groep 3 en 4
Na een lang Pinksterweekend, zijn we vandaag weer volop aan de slag
gegaan. In groep 3 zijn we bezig geweest met minsommen over het
tiental, dus sommen als 13-5, hier mogen we ons rekenrek nog bij
gebruiken. We oefenen ook de getallenrij t/m 100 en de buurgetallen
tussen 50 en 100 (1 kleiner en 1 groter getal). We leren woorden lezen
met een open lettergreep (molen) en woorden met een gesloten
lettergreep (mollen). Verder oefenen we nog flink op het tempo
lezen.
Groep dictee op het programma. Aan de hand van de gemaakte
fouten in het signaaldictee kunnen we nog w4 heeft vandaag het
signaaldictee gemaakt van thema 9, volgende week staat het
controle at extra oefenen met die categorie. Het dictee gaat ook
altijd mee naar huis, zodat u thuis ook kunt zien hoe het dictee is
gemaakt. Met rekenen oefenen we met verhaaltjessommen en hebben we ons bezig gehouden
met meten.
Nieuws uit groep 5 en 6
Na een lang weekend, zijn we vandaag
begonnen met een excursie. We volgen het
project ‘met kwast en vergrootglas’ van kunst
en cultuur. Dit project gaat over archeologie.
Ter inleiding hebben we een film bekeken, met
een vragenformulier hierbij. Vandaag zijn we
de bossen in gelopen, en hebben we
hunebedden en grafheuvels bekeken. We
hebben veel geleerd over de ijstijd en ijzertijd,
en vondsten die mensen hebben gedaan in de
grond. Het was erg leuk! We willen de moeder
van Simon bedanken voor het meefietsen.
Ook het gewone werken gaat door. Vandaag
zijn we begonnen met het laatste blok van
rekenen. Dit gaat over maten, kilometer, meter, decimeter etc. Met taal en spelling zitten we in
hoofdstuk 9.
Het signaaldictee van thema 9 is 26 mei, een week later, 2 juni volgt het controledictee.
Nieuws uit groep 7 en 8
Wat een bijzondere periode is het nu. Veel vrije dagen en vakantie, maar ook de tijd voor de
Entreetoets voor groep 7 (en ze doen zo goed hun best!). We zijn naar een dansvoorstelling
geweest in theater de Hofpoort in Coevorden. De kinderen hebben behalve veel geleerd over
dans ook laten zien dat ze weten hoe je je in het theater gedraagt. Top! We maken nog allerlei
toetsen (want het leren gaat gewoon door) maar bereiden ons ook voor op schoolkamp en de
musical. Kortom.. het bruist in groep 7 en 8!

Hiep hiep hoera!!
donderdag 19 mei
Dinsdag 31 mei
woensdag 1 juni
woensdag 1 juni

Jovino Latumahina-Akkerman
Simon Berkhout
Tess Doldersum
Christiaan Nijsen

groep
groep
groep
groep

6
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3
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