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Goede doelen
De leerlingen hebben vorige keer € 30,- meegenomen. Alle gevers en geefsters: hartelijk bedankt!

Belangrijke data
maandag 8 oktober
vrijdag
12 oktober
zondag
14 oktober
donderdag 18 oktober
maandag 22 t/m vrijdag 26 oktober
maandag 29 oktober
maandag 29 oktober

weekopening juf Inge
vergadering leerlingenraad
schoolkerkdienst
uitgifte Opsteker nummer 4
herfstvakantie
verenigingdag/studiedag
kinderen vrijdag

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

Nieuws uit het team
Even voorstellen…
Mijn naam is Vivian Hoff. Ik ben 25 jaar. Sinds ruim een jaar
ben ik getrouwd met Niels. Samen wonen wij sinds een paar
maandjes in Hoogeveen, waar wij een kluswoning hebben
gekocht.
Ik sta voor groep 2. Dit doe ik op de maandag en dinsdag.
Hiernaast werk ik ook nog 2 dagen op de Paul Kruger in
Coevorden. Ik heb het erg naar mijn zin in groep 2 en ik hoop
een fijne tijd te hebben met de kinderen!

Herfstvakantie en vrije dag
De herfstvakantie is van 20 oktober tot en met 28 oktober. Maandag 29 oktober is iedereen ook nog vrij. De
leerkrachten hebben dan een studiedag. Dinsdag 30 oktober verwachten we iedereen om half 9 weer op
school.

Kinderpostzegelactie
Afgelopen woensdag 26 september gingen ruim 160.000 schoolkinderen op pad om kinderpostzegels en
andere producten te verkopen. Ook onze kinderen uit groep 7/8 doen mee. Ze zetten zich in voor kinderen
die een steuntje in de rug kunnen gebruiken: voor kinderen door kinderen! Dit jaar sieren de personages van
de fabeltjeskrant de kinderpostzegels.

Vakleerkracht gym
De afgelopen tijd kregen de leerlingen vanaf groep 1 gym van een vakleerkracht. Leerlingen en leerkrachten
waren erg enthousiast over deze lessen. Helaas heeft juf Karim ontslag genomen. Zij gaat werken op het
VO. Gelukkig hebben een nieuwe vakleerkracht gym gevonden. Zijn naam is meester Roy. Hij begint op
donderdag 11 oktober. We hopen dat hij een fijne tijd op onze school heeft.

Leerlingenraad
Op vrijdag 12 oktober komt de leerlingenraad weer bij elkaar. Voor de eerste vergadering worden weer
nieuwe leerlingen gekozen die de groep mogen vertegenwoordigen. In de leerlingenraad zitten vier
leerlingen. Vanaf groep 5 kunnen leerlingen gekozen worden in de raad.

Vertelgesprekken.
Afgelopen woensdag hielden we voor de tweede keer oudervertelgesprekken. Fijn om te zien dat zoveel
mensen gehoor hebben gegeven aan de uitnodiging. Wij vinden deze gesprekken erg belangrijk. Samen
moeten we er voor zorgen dat uw kind zich wel voelt op school. De informatie van ouders en kinderen kan
daar een goede bijdrage aanleveren. Omdat juf Ina geen stem heeft vinden de vertelgesprekken van groep 1
op een ander tijdstip plaats.

De schoolfotograaf
Vandaag heeft uw kind het inlogkaartje ontvangen van de schoolfotograaf. Via dit inlogkaartje kunt u de
foto’s bestellen. Bewaar hem goed of maak er een foto van.

De dominee op bezoek
Op maandag 8 oktober komt tijdens de dominee op bezoek . De dominee wil graag wederom kennis maken
met de leerlingen van onze school. Ook wil ze graag wat vertellen over de kerkdienst die op zondag 14
oktober om 10.00 uur in Schoonoord wordt gehouden.

Kinderboekenweek
Woensdag begon de kinderboekenweek. Kinderboeken over vriendschap
staan centraal in de Kinderboekenweek 2018, die loopt van woensdag 3
oktober tot en met zondag 14 oktober 2018. De auteur van het
Kinderboekenweekgeschenk is Jozua Douglas, bekend van o.a. De
gruwelijke generaal en De ongelooflijke Ravi Ravioli. Het motto bij het
thema Vriendschap is Kom erbij!
Als school besteden we veel aandacht aan de kinderboekenweek en aan
lezen en voorlezen.
We zijn afgelopen maandag begonnen tijdens de weekopening. We
hebben het lied
“kom erbij” samen gezongen. Ook ging juf Tineke met een groepje
kinderen een vriendschapskring vormen. De kinderen moesten met
gesloten ogen een andere hand pakken. Vervolgens moesten ze proberen
om uit elkaar te komen. Dit lukte eerst niet, maar door wat heen en weer te
draaien bleek dat de vriendschapskring weer gesloten was.

Nieuws van Kids First
Vorige week vrijdag was het de eerste keer dat onze
peuters mee konden doen aan peutergym. De
gymmeester had vele materialen klaar gezet waar de
peuters mee konden gymmen of spelen. Voor de
ouders was er een kopje thee of koffie. Het was een
plezierige ochtend die goed was georganiseerd door
een medewerker van Fiers. Op 16 november kunnen
de peuters opnieuw gymmen in de schoolzaal. We
kijken er naar uit.

We hopen dat we volgende keer nog meer peuters mogen verwelkomen. Alle peuters uit De Kiel
en Schoonoord zijn welkom.

Werken aan wat werkt
“Luisteren naar elkaar”
De komende weken gaan we goed letten op kinderen die kunnen luisteren. En dan bedoelen we
niet (alleen) kinderen die doen wat er gezegd wordt! Vooral het in staat zijn te luisteren naar
elkaar, luisteren naar wat een ander vertelt, tegen je zegt is erg belangrijk in een groep. Is hebt,
wat knap!” , “Je stopte met plagen toen Maartje dat vroeg, heel goed gedaan!” “Wat kan jij dit
verhaal goed navertellen !“ Ook thuis kunt u uw kind een compliment geven als het goed luistert.
“Fijn dat je doet wat mama vraagt, nu kunnen we sneller naar….” en “Zeg, knap hoor, je
luisterde goed toen oma vertelde over vroeger.”

Nieuws uit de groepen
Groep 1 en 2
We zijn deze week begonnen met de kinderboekenweek.
In de klas werken we voornamelijk over Kikker. In de kikkerboekjes heeft Kikker veel vriendjes. Hier hebben
we over gesproken. Wat is vriendschap? Wat kun je allemaal doen voor je vrienden? Wie is jouw
vriend/vriendin?
We hebben ook al een kikker geverfd, een kikker gevouwen en een eend geknutseld.
Verder hebben we ook nog een lied geleerd over Kikker met zijn vrienden (wijze: Kortjakje). Haas en Varken,
Eend en Rat, Kikker die heeft vriendjes zat. Toen was daar de kleine Beer. Dat was weer een vriendje meer.
Ja hij hoort er ook nog bij. Daarom zijn wij nu zo blij!

Groep 3 en 4
Groep 3 is deze week gestart met kern 2 van veilig leren lezen. De brief met woordjes zijn meegegaan naar
huis. Ook de diploma’s met het behaalde resultaat van kern 1 hebben de kinderen mee gekregen. Mocht u
hier nog vragen over hebben, dan kunt u altijd binnen lopen. Het thema van kern 2 is ‘mijn lijf’. Op onze
leestafel liggen heel veel boeken over dit thema. En het eerste woord ‘teen’ is aangeleerd. Met rekenen leren
we meten met de kralenliniaal en we houden ons bezig met splitsen. Groep 4 is druk met taal, we leren nu
veel over ‘Gezond’. De eerste toets van taal is achter de rug en dat ging best heel goed. Met rekenen leren
we plattegronden maken, rekenen tot 20, het aflezen van de hele en halve uren en het leren werken met een
kalender. Deze week is de Kinderboekenweek van start gegaan. Wij lezen voor uit het zakmes van Sjoerd
Kuyper. Het boek gaat over Mees, die in zijn broekzak het zakmes vindt van zijn beste vriend Tim. Maar nu
is Tim verhuisd en is Mees bang dat iedereen denkt dat hij het zakmes heeft gestolen. Mees besluit het
zakmes terug te bezorgen. Het is een prachtig boek over vriendschap.

Groep 5 en 6
Inmiddels zijn de omgekeerde oudergesprekken achter de rug. Het was fijn om met u als ouders, en
kinderen te praten. We kunnen veel met jullie informatie, en zullen ons best doen om het zo goed mogelijk in
te zetten in de klas.
Met rekenen zijn we in groep 5 veel bezig met keersommen, in verschillende contexten. We rekenen o.a.
met geld en met tegels.
Groep 6 is ook bezig met keersommen, dingen worden 10 x zo groot, maar ook met flessen in een krat. Ook
leren we hoe we kunnen uitrekenen hoeveel ingrediënten we nodig zijn n.a.v. een recept.
Met taal zijn we in beide groepen bezig met synoniemen. Best lastig, maar het gaat al aardig goed.
Ook oefenen we voor de weekopening aankomende maandag. Bij deze bent u van harte uitgenodigd om te
komen kijken!

Groep 7 en 8
Wanneer u dit leest is de Kinderboekenweek van start gegaan! Samen met de schrijver van het
kinderboekenweekgeschenk 2018 hebben wij, op het digibord, de opening meegemaakt. Ook is er iemand
van de bibliotheek iets wezen vertellen over alle genomineerde boeken. We zijn woensdag verder ook
sportief bezig geweest rondom het thema boeken; we hebben nl. een Zweeds renspel gedaan. In tweetallen
werd er buiten heen en weer gerend naar de goede vraagnummers en de antwoordenpost!
Verder werken we inmiddels met Taal op Maat en Spelling op Maat op de Chromebooks! Ook is de eerste
gespreksronde geweest. We hebben fijne gesprekken gevoerd met leerlingen en ouders.

Sparen voor de schoolbieb

Verjaardagen
vrijdag
maandag
woensdag
vrijdag
vrijdag
zaterdag
zondag
dinsdag

5 oktober
8 oktober
10 oktober
12 oktober
12 oktober
20 oktober
28 oktober
30 oktober

Kyen Visser
Wout Grasdijk
Eevi Keuter
Dylan Dillerop
Jayden Dillerop
Britt van der Veen
Rutger Post
Emma Nederhoed

groep 3
groep 6
groep 4
groep 5
groep 5
groep 5
groep 1
groep 1

