Belangrijke data voor de komende periode:
maandag 7 oktober
weekopening juf Jolande
maandag 14 oktober
weekopening juf Ina
ma t/m vr 21 t/m 25 oktober
herfstvakantie

groep 7
groep 2
groep 1 t/m 8

Zending over Grenzen
De leerlingen hebben vorige keer €12,10 meegenomen. Alle gevers en geefsters: hartelijk
bedankt!
Nieuws uit het team
De schoolkring
De schoolkring heeft het initiatief genomen om de coniferenheg aan de oostkant van de school te
snoeien. Ze zijn van plan om deze klus op donderdag 17 oktober uit te voeren. Ze kunnen nog
hulp gebruiken. U kunt zich opgeven bij Carla Grasdijk. Tel: 381277
De kerstmarkt
Op initiatief van de creamoeders gaan we dit jaar weer een kerstmarkt organiseren. We vinden
dit een prachtig initiatief. De kerstmarkt wordt op vrijdag 13 december gehouden. Binnenkort
ontvangt u meer informatie over dit festijn.
Face-book
Op face-book staan allerlei leuke berichten over de school. Het is de moeite
waard om die berichten eens een keer te lezen. Klik op de volgende link
https://www.facebook.com/cbsdeslagkrooie?fref=ts
Vergadering
Op donderdagmiddag na schooltijd gaan alle leerkrachten van onze vereniging per leerjaar om de
tafel zitten. De leerkrachten wisselen ervaringen uit en brengen elkaar op de hoogte van de
nieuwste ontwikkelingen op onderwijsgebied.
Voorlichting over het VO
Op woensdag 13 november vindt er op CBS De Schutse een voorlichtingsavond over het VO regio
Emmen plaats. De ouders ontvangen nog een brief over dit onderwerp.
De GMR
Via de nieuwsbrief willen wij u op de hoogte houden over de onderwerpen die tijdens de GMR
vergadering besproken zijn. Maandag 23 september heeft de eerste GMR vergadering van het
nieuwe schooljaarplaats gevonden. We hebben met elkaar gesproken over de wisselingen van
personeel bij de verschillende scholen rond de zomervakantie. We hebben
ook van gedachten gewisseld over de profilering van de scholen. Het is
bijvoorbeeld heel belangrijk dat de website van de scholen up to date blijft
om nieuwe ouders goed te informeren. Volgend schooljaar gaan we starten
met het nieuwe samenwerkingsverband. Vanuit de VPCBO is er een
afgevaardigde die meepraat vanuit ouders en leerkrachten. Passend
onderwijs is daarom ook een terugkerend onderwerp op onze vergaderingen. Vanaf aankomend
schooljaar kunt u de notulen lezen op de website van de Vereniging.
Daniël de Leeuw, secretaris GMR, VPCBO Coevorden
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)
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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 een nieuw thema nl. spinnen.
Het is erg spinachtig bij ons in de klas en in de gang. Dus mama’s en papa’s kijk uit waar jullie
lopen. We hebben deze week al een aantal spinnenwerkjes gemaakt.
Gr. 1 en 2 hebben allebei een spinnenweb (met spin erop) gemaakt, ieder op zijn of haar eigen
niveau. Volgende week gaat groep 2 een spin vouwen van 16 vierkantjes en gr. 1 gaat ook een
spin maken, maar dan van een cirkel met vlechtrepen. We zijn ook een opzegvers aan het
oefenen nl. Een klein spinnetje zocht eens een vriendinnetje, ze zocht eens hier, ze zocht
eens daar, och wist ze het maar. Een ander klein spinnetje zocht ook een vriendinnetje, ze zocht
eens hier, ze zocht eens daar, och wist ze het maar. Die twee kleine spinnetjes zochten beiden
een vriendinnetje, ze zochten eens hier, ze zochten eens daar en ze vonden elkaar.
Die twee kleine spinnetjes werden samen vriendinnetjes, ze zochten niet
meer hier, ze zochten niet meer daar, maar ze gingen uit wandelen met elkaar.
A.s. vrijdag is het dierendag en dan mogen de kinderen allemaal een dierenknuffel meenemen
naar school.
Nieuws uit groep 3 en 4
Deze week ronden we kern 2 van Veilig Leren Lezen al weer af in groep 3. De diploma’s van kern
2 kunt u dan volgende week weer verwachten met daarop het behaalde resultaat van de gelezen
woordjes. Mocht u daarover vragen hebben; loop gerust binnen. Groep 4 heeft deze week voor de
eerste keer de spellingwoordjes mee naar huis gekregen. We willen u vragen deze af en toe te
oefenen met uw kind. Afgelopen donderdag hebben we de voorstelling van clowntje Pompidoe bij
ons op school bijgewoond. De kinderen vonden het erg leuk!
Nieuws uit groep 5 en 6
We hebben inmiddels het eerste blok van rekenen helemaal gehad. De eerste toetsweek is
geweest, en we zijn begonnen met blok 2. Groep 5 gaat eerst aan de gang met keer en
deelsommen. Hiervoor zijn de tafels heel belangrijk. U kunt uw kind ook thuis laten oefenen op:
www.tafels-oefenen.nl Met taal heeft groep 5 het over de sterrenkijker. We gaan dit hoofdstuk
o.a. bezig met voegwoorden, voorzetsels, tegenstellingen en de vergrotende trap.
Met groep 6 zijn we bezig met het ontdekken van een getal. Hoe zit dit nu eigenlijk in elkaar?
Ook gaan we verder met de breuken en deelsommen. Met taal zijn we net begonnen met
hoofdstuk 3, naar het bos. We hebben het over het onderwerp en persoonsvorm in een zin,
gezegdes, verkleinwoorden en enkelvoud en meervoud.
Nieuws uit groep 7en 8
Wat vliegt de tijd! Het is al oktober en we kunnen merken dat de zomer nu echt achter ons ligt.
Er wordt hard gewerkt, en er zijn al de nodige toetsen gemaakt in de groep. We wennen aan de
nieuwe rekenmethode Alles Telt (en dat geldt ook voor de juffen!). Op dinsdag en woensdag is er
een nieuw gezicht in de klas! Dat is juf Rozemarijn. Ze doet de PABO opleiding en loopt een paar
maanden bij ons stage. We wensen haar een heel fijne tijd in onze klas.
Huiswerk voor de komende tijd:
Dinsdag 8 oktober: toets verkeer (leren: verkeerskrant 1)
Donderdag 10 oktober: signaaldictee spelling blok 3
Dinsdag 15 oktober: controledictee spelling blok 3

Hiep hiep hoera!!
dinsdag 8 oktober
donderdag 17 oktober

Wout Grasdijk
Hennie Vos

groep 1
groep 8

dinsdag 22 oktober

Tycho van Noorloos

groep 4

donderdag 31 oktober

Annebel Prinsen

groep 5
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