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Goede doelen
De leerlingen hebben vorige keer € 21,35 meegenomen. Alle gevers en geefsters: hartelijk bedankt!

Belangrijke data
vrijdag 20 oktober
maandag 23 t/m vrijdag 27 oktober
donderdag 2 november
maandag 6 november
donderdag 9 november

groep 1 en 2 vrij
herfstvakantie
ledenraadvergadering
weekopening juf Ciska
uitgifte Opsteker nummer 5

groep 1 en 2
groep 1 t/m 8
groep 7 en 8
groep 1 t/m 8

Nieuws uit het team
Fietsenkeuring
Het is erg belangrijk dat je een goede en betrouwbare fiets hebt.
Daarom keuren elk jaar Vrijwilligers van Veilig Verkeer
Nederland afd. Coevorden jouw fiets. Heb je nog geen oké
sticker ontvangen?. Zorg dan samen met je ouders dat de fiets
gereapareerd wordt. Je ontvangt dan alsnog de sticker.

De nscct-toets
Dit schooljaar, in de maand november, willen we starten met het
afnemen van de NSCCT-toets in groep 4 en in groep 6. De
makers van de toets schrijven het volgende: Om in te kunnen
inschatten tot welk ontwikkelingsprofiel een leerling behoort kan
de NSCCT (= Niet-Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test) worden afgenomen. Deze test screent de
capaciteiten van leerlingen en vergelijkt ze met de inschatting hiervan door de leerkracht. Bij onderpresteren
blijven de verwachting van de leerkracht en de toetsresultaten uit het leerlingvolgsysteem achter bij de
capaciteiten van de leerling: de leerling presteert op school slechter dan de testuitslag doet verwachten.
Vooral het signaleren van onderpresteren vanaf groep 4 is belangrijk omdat er dan nog tijd is om de
achterstanden aan te pakken. De school kan daarmee ook de kwaliteit van het onderwijs evalueren en op tijd
bepalen waar extra aandacht aan moet worden besteed.

De leerlingenraad
De leerlingenraad werd dit keer gevormd door Mandy, Ingrid,
Timo en Flore. We hebben gesproken over de voetbalbak. Er
staan vaak plassen in de bak. Wanneer we vaker de bladeren
verwijderen zal de bak sneller droog zijn. We gaan onderzoeken
of vaker vegen een oplossing is.

Buitenschoolse activiteiten
Op woensdagmiddag waren er maar liefst 36 leerlingen aan het
knutselen. Dit keer maakten de kinderen een vogelhuisje. Met
veel enthousiasme en plezier maakten de kinderen prachtige
vogelhuisjes die een plekje verdienen in de tuin. We willen alle
vrijwilligers hartelijk danken voor hun inzet.

De school/kerkdienst
Zondag 29 oktober is er een kerkschooldienst. De kinderen mogen voor deze dienst hun eigen vriendenboekje
meenemen. De kerkdienst begint om 10.00 uur in de Gereformeerde kerk. De kinderen van CBS De Kiel zijn
ook uitgenodigd voor deze kerkdienst. U bent van harte welkom.

Meer ruimte voor groep 1 en 2
Groep 1/2 is een flinke groep. Om deze reden willen we meer ruimte
creëren voor de leerlingen. De gang en het lokaal zijn opnieuw ingericht.
Een deel van de schoolzaal zal ‘s morgens als extra lokaal voor de kleuters
dienen. De vrijwilliger is deze week bezig om verrijdbare schermen te
maken. Binnenkort ontvangt u meer informatie.

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
Deze week zijn we begonnen met de lampionnen. We maken een uil.
10 november vieren wij St. Maarten. Vrijdagmorgen gaan we eerst naar het Ellertsveld om daar onze liedjes te
zingen voor alle opa’s en oma’s.
Natuurlijk gaan we op 11 november alle deuren bij langs om onze uil lampionnen te laten zien. De kinderen
werken er zo hard aan Denkt u er nog even aan om de lampionnenstok mee te nemen? Deze moeten zijn
voorzien van naam en batterij. Wilt u voor vrijdag 3 november de lampionnenstokken inleveren?
We hebben ook weer een nieuwe letter op de letterplank nl. de s van St. Maarten.
De kinderen mogen spulletjes meenemen die met deze klank begint Kaj en Lynn hebben beiden een broertje
gekregen van harte gefeliciteerd allemaal en heel veel plezier met jullie broertje

Nieuws uit groep 3 en 4
Het is alweer bijna herfstvakantie! Wat gaat de tijd toch snel. We hebben al wel een hoop dingen gedaan in de
klas. De eerste hoofdstukken van taal in groep 4 zijn afgerond en we zijn nu aan het werk in thema 3. In groep
3 schiet het ook alweer mooi op. We kunnen nu o.a. al de woordjes sok, pen, buik, neus en oog lezen! Wil
iedereen er aan denken om ook in de vakantie flink te blijven lezen thuis? Behalve taal en lezen zijn we ook
druk bezig geweest met rekenen. Zo weet groep 3 nu precies wat de verliefde harten zijn. Fijne vakantie!

Nieuws uit groep 5 en 6
We beginnen met vrolijk nieuws: Finn heeft een lief, klein broertje gekregen!
We feliciteren Finn, Kaj en hun ouders met hun broertje en zoon!
De laatste week voor de vakantie zijn we van alles aan het afronden.
Thema 2 van spelling en taal wordt getoetst en afgesloten.
Ook voor rekenen is de toets van blok 1 geweest.
Na de vakantie starten we met de nieuwe hoofdstukken.
We wensen jullie allemaal een fijne vakantie toe!

Nieuws uit groep 7 en 8
Wat hebben de leerlingen ontzettend hun best gedaan met de verkoop van de kinderpostzegels! We zijn trots
dat ze zoveel tijd en energie voor een ander over hebben! Er is ook ongelooflijk hard gewerkt door de meeste
leerlingen. De eerste toetsen zijn klaar. Voor sommigen viel het erg mee, anderen moeten er iets meer aan
wennen. In de vakantie zijn de leerlingen heerlijk huiswerkvrij! Geniet ervan! De donderdagmiddag na de
vakantie gaan we aan de gang met de lampionnen voor St Maarten. Mocht u tóch nog kunnen helpen… heel
graag!

Verjaardagen
vrijdag 20 oktober
zondag 22 oktober

Britt van der Veen
Tycho van Noorloos

groep 4
groep 5

