Belangrijke data voor de komende periode:
maandag 13 januari
maandag 20 januari
donderdag 23 januari
maandag 27 januari
maandag 27 januari

weekopening juf Anita
weekopening juf Inge
uitgifte opsteker nummer 11
weekopening juf Ciska
studiemiddag(kinderen vrij)

groep 3
groep 5
groep 7
team

Zending over Grenzen
De leerlingen hebben vorige keer € 15,57 meegenomen. Alle gevers en geefsters: hartelijk
bedankt!
Nieuws uit het team
Kerstviering
We willen alle ouders en leerkrachten nog hartelijk bedanken voor hun inzet. Het was echt een
prachtige viering. De kinderen kenden hun rol goed uit hun hoofd, bovendien werd er met
enthousiasme gezongen.
Groep 1/2 in het nieuw
Binnenkort krijgt groep 1/2 nieuw meubilair. De tafels en stoelen van de kleuters worden
vervangen. Ook komen er nieuwe kasten. Zelfs de juf krijgt een nieuwe tafel en stoel.
Schoon zand in de zandbak
Volgende week woensdagmiddag wordt het zand ververst in zandbak. Firma Snoeing zal met
een shovel het oude zand verwijderen en nieuw zand in de zandbak doen.
Werken buiten het lokaal
Soms werken leerlingen buiten het klaslokaal. Vaak voeren ze een opdracht uit of moeten ze nog
zelfstandig een taak afmaken. In de verschillende ruimten zijn ook verschillende regels. Om
het overzichtelijk te maken voor de leerlingen krijgen ze een kaart mee, wanneer ze in de
schoolzaal /gang of computerruimte gaan werken. Op deze kaart lezen de kinderen de regels
die in een bepaalde ruimte gelden. Dus wanneer de leerling het klaslokaal verlaat neemt hij/zij
een kaart mee. Erg handig want je weet dan wat de regels zijn.
Nieuws van welzijn 2000
Disco proud to be fout & playbackshow dorpshuis Schoonoord
Zaterdag 25 januari organiseert het meidenwerk Schoonoord een disco & playbackshow voor
alle jongens en meiden van groep 7/8 in Schoonoord en De Kiel.
Trek je meest foute outfit aan deze avond!
De deuren gaan open om 19.30 en om 21.30 uur
weer dicht.
De entree is gratis, drinken en chips kan worden
gekocht.
Wil jij deze avond meedoen met de playbackshow?
Geef je dan vóór 23 januari op via de mail of sms en
vermeld het volgende:
- Welk nummer
- Wie doen er mee
Opgave en meer info:
Natascha Wemmenhove
Welzijn 2000
06-23799943 nataschawemmenhove@welzijn2000.nl
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Werken aan wat werkt
“Ik kan goed om hulp vragen als dat nodig is”
Op school gaan we goed letten op kinderen die om hulp vragen als ze er
zelf niet uitkomen. Sommige kinderen vinden het vervelend om om hulp
te vragen omdat ze bang zijn voor „dom‟ uitgemaakt te worden. Andere
kinderen vragen heel vaak hulp, uit onzekerheid over hun eigen kunnen.
“Wat goed dat je aan mij vroeg om je te helpen bij het pakken van de
hagelslag bovenin de kast. Je probeerde het zelf, maar ik ben een beetje
langer!” “Ik zag dat je me eigenlijk wat wilde vragen, maar het toch zelf
eerst ging proberen. Een kanjer ben je!”
Nieuws uit de groepen
Nieuws uit groep 1 en 2
We willen een ieder een heel gelukkig en gezond nieuwjaar wensen. De kleuters hadden
enthousiaste verhalen over vuurwerk, oliebollen en “heel laat naar bed gaan”. Nu is het ook
weer goed om het dagelijkse ritme op te pakken en weer naar school te gaan. We zijn deze
week rustig begonnen. Volgende week beginnen we met het thema ziek zijn. We gaan praten
over als je je ziek voelt. Wat voel je? Moet je ook naar de dokter? Soms moet je naar het
ziekenhuis. Ook gaan we werken over ziek zijn. Gr. 1 en 2 gaan een
beterschapskaart maken en deze ook opsturen naar een ziek
persoon. Gr. 1 gaat ook nog een uniform van een zuster/broeder
vouwen. Verder wordt er een nieuwe letter aangeboden nl. de p van
pillen. Alyssa is 7 jan. 4 jaar geworden. Dus ze gaat nu alle dagen
naar school.
Gr. 2 gaat deze letter stempelen en dingen erbij tekenen wat met
een p begint.
De kinderen mogen allemaal spulletjes meenemen voor de
letterplank die met deze klank begint.
Nieuws uit groep 3 en 4
Allereerst de beste wensen voor het nieuwe jaar! Deze week zijn we allemaal weer begonnen
met frisse moed. De kinderen van groep 4 hebben de eerste
spellingwoordjes weer mee naar huis gekregen. We willen u vragen deze
regelmatig even met de kinderen te oefenen. Dit doen we ook iedere dag in
de klas. Ook starten wij volgende week met de CITO-toetsen. Loop gerust
binnen om te vragen naar de resultaten.
Nieuws uit groep 5 en 6
Allereerst wensen wij iedereen een gelukkig en leerzaam 2014 toe. Iedereen
is gelukkig heelhuids op school terug gekomen. De eerste toetsen zijn
alweer gepland. Maandag 13 januari is er in beide groepen het signaaldictee, donderdag 16
januari volgt het controledictee. Dinsdag 21 januari is de geschiedenistoets van hoofdstuk 3.
Deze week ronden we ook de hoofdstukken van rekenen en taal af. In de aankomende weken
beginnen we ook weer met de Cito-toetsen. De toetsen rekenen, spelling, begrijpend lezen en
woordenschat zullen, in delen, worden afgenomen. Genoeg werk aan de winkel dus!
Nieuws uit groep 7 en 8
Iedereen heeft een fijne vakantie gehad en is veilig in het nieuwe jaar beland.
We wensen u allemaal een heel goed en gelukkig nieuw jaar! Er komen
spannende tijden aan voor groep 8. Over een maandje gaan we de cito
eindtoets maken en binnenkort zijn er in Emmen op de scholen voor
Voortgezet Onderwijs de open dagen. Ga lekker overal kijken en sfeer
proeven! We gaan ook beginnen met de LVS toetsen. Op deze manier kunnen we goed
bekijken of de kinderen zich ontwikkelen zoals we verwachten. Spelling, rekenen, woordenschat
en begrijpend lezen worden getoetst de komende weken.
Het huiswerk dat we gepland hebben:
Maandag 13 januari: controle dictee thema 6
Hiep hiep hoera!!
dinsdag 7 januari
Alyssa Kootstra
groep 1
vrijdag 10 januari
Renée Arends
groep 4
zondag 12 januari
Quincy Bolt
groep 7
woensdag 22 januari
Anouk Stuiver
groep 7
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