Belangrijke data voor de komende periode:
maandag 22 september
vrijdag 26 september
maandag 29 september

weekopening juf Anita
groep 1 en 2 vrij
weekopening juf Marjan

groep 3
groep 1 en 2
groep 5

Nieuws uit het team
Oktobermaand kindermaand
Vandaag ontvangen de leerlingen een programmaboekje van
het cultuurevenement Oktobermaand Kindermaand.
Drenthe heeft Oktobermaand Kindermaand uitgroepen tot
Kindermaand. Gedurende deze maand worden kinderen en hun
ouders in de weekenden gestimuleerd kennis te maken met
kunst en cultuur door middel van tal van activiteiten.
Voor kinderen zijn voorstellingen, workshops en lessen gratis
te bezoeken.
Leren lezen
We hebben op school folders liggen waarin staat dat u ook thuis met uw kind bezig kan zijn met
het leren lezen.
Hebt u belangstelling voor zo’n folder, kunt u er één halen op school.





Nieuws van de GMR
Maandag 22 september vindt onze eerste GMR vergadering van dit schooljaar plaats op de Paul
Krugerschool te Coevorden.
Via de nieuwsbrief willen wij u op de hoogte houden van de onderwerpen die tijdens deze
vergadering besproken worden.
De volgende punten komen aan de orde:
Het bestuursformatieplan
De samenstelling van de GMR
Passend Onderwijs
Namens de GMR, Daniël de Leeuw, secretaris GMR
Werken aan wat werkt
“Netjes omgaan met de spullen van school en van jezelf”
Deze week gaan we op school (en we hopen u thuis ook!) vooral letten op het
netjes omgaan met spullen van jezelf en anderen. Kinderen zullen het te horen
krijgen, als ze hun schriften netjes opruimen, hun jas ophangen, het geleende
potlood goed teruggeven en hun plek netjes houden! Ook thuis kunt u hier meer
op letten. “Lieverd, fijn dat je je jas meteen aan de kapstok hangt”, “Mooi zo, je
hebt je vuile kleren in de wasmand gegooid, goed van je!!” “Tjonge, wat
geweldig dat je je speelgoed in het krat hebt gedaan!” Belangrijk is, dat we heel
precies benoemen waar we blij mee zijn. “Goed zo” klinkt aardig, maar wát is er goed?? “Goed
zo, je hebt je tafel opgeruimd, klasse!” Zo weten
kinderen die hier nog moeite mee hebben precies
wanneer je een complimentje mag verwachten!!
Nieuws uit de groepen
Nieuws uit groep 1 en 2
We hebben sinds deze week een nieuw thema nl. de
tandarts.
We zijn afgelopen maandag enthousiast begonnen met
een aantal taken over de tandarts.
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Gr. 1 heeft een mond geprikt waarin ze zelf de tanden moesten knippen en plakken.
Gr. 2 heeft een aantal gezichtjes op een hoedenstrook onder elkaar geplakt. Op de plek van de
neus stond een cijfer en vervolgens moesten de kinderen zoveel tanden knippen en plakken.
Verder leren we een liedje over een wiebeltand.
Volgende week donderdag gaan we ook op bezoek bij de mondhygiëniste in Schoonoord.
Kortom allemaal leuke dingen!
Nieuws uit groep 3 en 4
Afgelopen week hebben wij kern 1 afgerond in groep 3 en zijn we
begonnen met kern 2. De kinderen hebben de nieuwe woordjes behorende
bij kern 2 meegekregen naar huis. Wilt u deze af en toe met uw kind
oefenen. Erg leuk om te zien hoe enthousiast de kinderen bezig zijn met
het zelf lezen van boekjes. Ondertussen zijn we in de klas druk met het
boek van ´Pluk van de Petteflet’. Het boek is bijna uit….erg jammer. Maar
gelukkig ligt er bij juf in de boekenkast nog een boek over Pluk. We
hebben Pluk en zijn kraanwagentje al gemaakt, Dollie de dikke duif is ook al geknutseld en ook
hebben de kinderen een eigen versie van de bijzondere vogel de Krullevaar gemaakt.
Nieuws van groep 5/6
Afgelopen vrijdag was natuurlijk het korfbaltoernooi. Ook in onze klas waren er een aantal
fanatieke sporters die meegedaan hebben aan het toernooi. Goed gedaan allemaal!! Op
woensdag hebben we nog een klein feestje gehouden ter ere van het huwelijk van juf Marjan en
haar man Roeland. Het was supergezellig en het bruidspaar wil jullie allemaal nogmaals
bedanken voor alles!!!
Sinds deze week hangt er een tafelschema in de klas, zodat we
kunnen zien wie van groep 5 al tafels heeft gehaald. Er zijn al
heel wat stickers uitgedeeld voor de tafel van 6! Gefeliciteerd!
De komende weken gaan we ons ook richten op de tafel van 9.
Dus, oefenen maar weer! (En niet die van 6 vergeten….) Naast
het oefenen van de tafels moet er ook nog geoefend worden
voor spelling . Volgende week maandag (22 september) wordt
namelijk het signaal dictee van hoofdstuk 2 afgenomen. De week
erna (29 september) is het controledictee!
De komende weken zal het thema in de klas dieren zijn. Juf
Annemarije legt hieronder uit waarom. Hallo! Ik ben Annemarije, de stagiaire bij groep 5 en 6.
Het is al bijna oktober en dat betekent dat Dierendag in zicht is. Hier greep ik mijn kans en heb
ik gekozen voor het thema dieren. Ik heb de leerlingen gevraagd om knuffels en boeken mee te
nemen voor de thematafel en leestafel. Verder ga ik met ze in groepjes rekenen, een
dierenboek voorlezen vlak voor de kleine pauze begint en knutselen.
Nieuws uit groep 7 en 8
In de groep werken we sinds dit jaar met de methode Blits. Deze methode leert de kinderen
studievaardigheden. Hoe lees je grafieken, hoe vind je informatie op internet of uit een boek?
Een belangrijk onderdeel en nog leuk ook.
Volgende week woensdagmiddag gaan onze leerlingen
op pad voor de Kinderpostzegelactie. Ze mogen de
huizen langs om kaarten en postzegels te verkopen
om kinderen in Nederland en het buitenland een
steuntje in de rug te geven. Heel fijn dat jullie mee
doen, en we hopen natuurlijk dat iedereen bij jullie wil
kopen! Op woensdag 24 september zijn de
bovenbouwers dan ook om 12 uur vrij om te gaan
verkopen. Heel veel succes gewenst!

Hiep hiep hoera!!
zondag 21 september
woensdag 24 september
woensdag 24 september
maandag 29 september
donderdag 2 oktober

Juf Alie
Juf Anita
Juf Ciska
Laureen Verhulst
Reina

groep 4
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Huwelijksfeest juf Marjan en Roeland
We hebben een leuk feestje gevierd.
Allereerst werden de kinderen binnen gehaald met drinken en een heerlijk gebakje.
Toen werden juf en haar man verwend met heel veel cadeautjes.
Tot slot hebben we een heel leuk spel gedaan nl. levend bingo.
Het feestje was natuurlijk weer veel te snel afgelopen.
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