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Goede doelen
De leerlingen hebben vorige keer € 10,05 meegenomen. Alle gevers en geefsters: hartelijk bedankt!

Belangrijke data
vrijdag
2 februari
maandag
5 februari
donderdag 8 februari
dinsdag
13 februari
donderdag 15 februari
donderdag 22 februari
donderdag 22 februari
maandag 26 februari
t/m vrijdag 2 maart

terugkomdag groep 8
weekopening juf Inge
rapport mee
contactgesprekken
uitgifte Opsteker nummer 11
studiemiddag
kinderen ’s middags vrij

groep 8 – 2016-2017
groep 5 en 6
groep 1 t/m 8
ouders/verzorgers
groep 1 t/m 8
team
groep 1 t/m 8

voorjaarsvakantie

groep 1 t/m 8

Nieuws uit het team
Een nieuwe collega
Na de voorjaarsvakantie komt juf Annet bij ons werken. Zij zal op alle ochtenden groep 2 onder haar hoede
nemen. Juf Annet woont in Sleen en heeft twee schoolgaande kinderen. Ze is erg blij met deze baan.
Dinsdag heeft ze al een uurtje les gegeven aan de groep. Binnenkort ontvangen de ouders van groep 2 meer
informatie.

Een nieuw lokaal voor groep 2
Vanaf deze week zitten de leerlingen van groep 2 het grootste
gedeelte van de dag in een nieuw lokaal. Dit nieuwe lokaal
bevindt zich in de schoolzaal. Op dit moment zijn we druk bezig
met de verdere inrichting. Tamara heeft al prachtige
raamtekeningen gemaakt. Zo zal verder de flexibele wand
worden verfraaid en in overleg met de onderbouwleerkrachten zal
het speelmateriaal een plek krijgen.

Specialist het jonge kind
Vorige week maandag hebben de deelnemers aan de opleiding Specialist Het Jonge Kind hun diploma in
ontvangst genomen. Alle gediplomeerden hebben een presentatie gehouden van hun meesterwerk. Ook juf
Ina en juf Marjan hebben hun diploma in ontvangst mogen nemen. Nogmaals Van harte gefeliciteerd.

Staking
Wellicht heeft u het gehoord of gelezen. Voor 14 februari is een staking uitgeroepen in het basisonderwijs
voor de drie noordelijk provincies.
Op dit moment wordt geïnventariseerd wie er gaat staken en of scholen sluiten.
Volgende week hoort u meer van ons.

Samen leren
De komende tijd zal meester Herman of meester Jordy een uurtje de groep van een leerkracht overnemen.
De leerkrachten krijgen dan de gelegenheid om bij elkaar op bezoek te gaan. Deze bezoeken staan in het
teken van samen leren. De leerkrachten spreken van te voren af wat het onderwerp van het bezoek zal zijn.
Zo kan men elkaar o.a. informeren over de organisatievorm in de groep of hoe de chromebooks ingezet
kunnen worden. Door bij elkaar te kijken en elkaar te bevragen, denken we dat we ons onderwijs sterker
maken.

Nieuws van de schoolbibliotheek
Wie oh wie….
Vindt het leuk om kinderen te stimuleren te lezen? Wil kinderen helpen met het vinden van
mooie boeken? Heeft een uurtje per maand op de dinsdag beschikbaar? De Bieb op
school heeft versterking nodig! Aan het einde van dit schooljaar nemen vier medewerkers
afscheid, en zij zoeken vervangers. Lijkt het u leuk, heeft u op deze dag een uurtje tijd,
neem dan contact op met Jolande (groep7/8) of Ina (groep 1/ 2). De Biebmoeders (of
vaders, of opa’s of oma’s..) worden goed ingewerkt en ondersteund door de leesconsulente van de
bibliotheek in Coevorden. We hopen op uw hulp!

Werken aan wat werkt
“Ik ben een harde werker”
Deze week letten we in de klassen vooral op de harde werkers! Meestal wordt er iets gezegd als een kind
zit te dromen of niet doorwerkt, maar het is natuurlijk veel leuker om te horen
dat juf ziet dat je zo goed en lekker aan het werk bent! Ook thuis kunt u daar
de komende week meer accent op leggen. ”Werken” is dan misschien een
groot woord, maar als u ziet dat uw kind een taak(je) goed en achter elkaar
afwerkt, zeg daar wat van! “Joh, wat fijn dat je Minoes eten en drinken hebt
geven, nu hoeft ze niet meer op haar eten te wachten” of ”Ik zie dat jullie de
afwas al klaar hebben, goed zeg! Harde werkers zijn jullie!”

Nieuws uit de groepen
Nieuws uit groep 1 en 2
Ook de komende weken gaan we verder met het leesproject.
We hebben al verschillende kikkerboekjes gelezen. Maar ook andere toppers
uit de bieb zoals de gruffalo, rupsje nooit genoeg, woeste Willem.
De kinderen vinden het prachtig. Ook bekijken we wel eens digitaal op het
digibord een prentenboek. Vorige week heeft gr. 1 een kikker geverfd van een
papieren bordje en gr. 2 een kikker gemaakt van een closetrol. Deze week
hebben ze allemaal een vriendje van Kikker gemaakt nl. de eend. Gr. 2 heeft
een eend gevouwen van 16 vierkantjes en vervolgens alles los geknipt en gr. 1
heeft een eend gevouwen van 2 vliegers.

Nieuws uit groep 3 en 4
Kern 5 is vorige week afgemaakt van veilig leren lezen. Deze week zijn we daarom van start gegaan met
kern 6. Volgende week gaan de rapporten mee, dus er wordt nog even hard gewerkt om alles af te ronden
voor dat het zover is. In groep 4 zijn we heel druk met de tafels aan het werk. Alle kinderen hebben de tafel
van 1 en 10 al gehaald en de meeste kinderen hebben ook al een sticker voor de tafel van 2! Deze kinderen
zijn al aan het oefenen met de tafel van 5.
Om ons nog meer met de tafels bezig te houden hebben de kinderen een opdracht gekregen: Ga thuis eens
kijken of je iets kunt vinden waar een tafel “in verstopt zit”, zoals bijvoorbeeld een eierdoos.

Nieuws uit groep 5 en 6
Afgelopen donderdag zijn we naar museum de Buitenplaats in Eelde geweest. Hier hebben we werken
bekeken van Erik Odijk. Hij laat zich inspireren door de natuur. De kinderen mochten ook een eigen
kunstwerk maken. Het was een leuke ochtend!
Ondertussen gaat het gewone werk ook door. We hebben deze week hoofdstuk 5 van taal afgerond.
Ook voor spelling is het signaaldictee geweest, en donderdag 8 februari volgt het controledictee.

Nieuws uit groep 7 en 8
Na de decemberdrukte en de toetsweken zijn we weer lekker volgens schema aan het werk. De
Chromebooks bevallen prima... op wat kinderziektes na. We zijn al een beetje bezig met ons techniekproject,
maar daar starten we over een paar weken op volle sterkte mee! Donderdag 8 februari gaan we met onze
groep op excursie naar het herinneringspark Westerbork. We vertrekken om 8.30 uur, en zijn tegen 13.30
uur weer terug. We kijken ernaar uit.
Huiswerk:
Signaaldictee thema 6 spelling: dinsdag 6 februari
Toets Engels: maandag 12 februari

Verjaardagen
zondag 4 februari
vrijdag 9 februari
zondag 11 februari
maandag 12 februari

Sil van Hebel
Tom de Jonge
Sara Middel
Ingrid Katerberg

groep 2
groep 8
groep 3
groep 6

<5 KOP>
<TEKST>

<6 KOP>
<TEKST>

<8 KOP>
<TEKST>

