Belangrijke data voor de komende periode:
maandag 6 oktober
ma 13 t/m vr 17 oktober
donderdag 23 oktober
maandag 27 oktober
donderdag 30 oktober
vrijdag 31 oktober

weekopening juf Ina
herfstvakantie
uitgifte Opsteker nummer 5
weekopening juf Ina
ledenvergadering
groep 1 en 2 vrij

groep
groep
groep
groep

1
1 t/m 8
1 t/m 8
2

groep 1 en 2

Zendingsgeld
Het zendingsgeld voor onze sponsorkinderen wordt in de klas
verzameld. We hebben het nu bij
elkaar geteld, en vanaf de zomervakantie heeft groep ½ €11,97
meegebracht, groep 3/4 €10,20,
groep 5/6 €7,50 en groep 7/8 €10,70. Dit maakt het totaal voor
deze zeven weken op €40,37. Het is bijgetekend op de
thermometer bij de ingang! Heel hartelijk dank voor jullie
bijdrage, en we hopen dat nog meer vaders, moeders en kinderen er op maandag aan willen
denken om een kleinigheidje mee te geven/nemen voor kinderen die in erg moeilijke
omstandigheden groot proberen te worden.
Nieuws uit het team
DE NSCCT-TOETS
Dit schooljaar, in de maand november, willen we starten met het afnemen van de
NSCCT-toets in groep 4 en in groep 6. De makers van de toets schrijven het volgende:
Om in te kunnen inschatten tot welk ontwikkelingsprofiel een leerling behoort kan de
NSCCT (= Niet-Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test) worden afgenomen. Deze test screent de
capaciteiten van leerlingen en vergelijkt ze met de inschatting hiervan door de leerkracht. Bij
onderpresteren blijven de verwachting van de leerkracht en de toetsresultaten uit het
leerlingvolgsysteem achter bij de capaciteiten van de leerling: de leerling presteert op school
slechter dan de testuitslag doet verwachten. Vooral het signaleren van onderpresteren vanaf
groep 4 is belangrijk omdat er dan nog tijd is om de achterstanden aan te pakken. De school kan
daarmee ook de kwaliteit van het onderwijs evalueren en op tijd bepalen waar extra aandacht
aan moet worden besteed.
Protestactie Bieb
Vanmiddag wordt er een lawaaioptocht gehouden. Bijna alle kinderen en veel ouders van
Schoonoord en de Kiel doen mee aan deze protestoptocht . We willen graag dat de bibliotheek
van Schoonoord open blijft. De kinderen hebben veel handtekeningen verzameld. Deze
handtekeningen worden vanmiddag aangeboden aan de wethouder van Coevorden. RTV-Drenthe
en SBS doen verslag van deze actie.
60 jaar Kinderboekenweek
Dit jaar doen we op de Slagkrooie mee met de
Kinderboekenweek. Dit jaar vindt alweer de
60ste Kinderboekenweek plaats Een perfect
moment om het kinderboek te vieren. Het thema is dit jaar "Feest". In de hal zal een boekentafel
staan, met boeken die bij het thema passen. We zijn de Boekenweek gezamenlijk gestart op
maandag 29 september.
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Nieuws van de GMR
Op maandag 22 september heeft de GMR voor het eerst dit schooljaar weer vergaderd. Via de
nieuwsbrief willen wij u op de hoogte houden van de onderwerpen die tijdens deze vergadering
besproken zijn.
De volgende punten zijn aan de orde geweest:






Het bestuursformatieplan
Personeelsenquête
Het strategisch beleidsplan
Scholing CNV. Deze scholingsavond zal gehouden worden op
maandag 3 november.
Passend Onderwijs
Namens de GMR, Daniël de Leeuw, secretaris
Nieuws van de schoolkring
De schoolkring heeft op 23 september vergaderd. Over de volgende onderwerpen is gesproken:
 Alle ouders ontvangen binnenkort een brief over de ouderbijdrage. De ouderbijdrage zal
voortaan in één keer worden geïnd. De brief maakt duidelijk waarom een
ouderbijdrage wordt gevraagd van de
ouders
 Twee schoolkringleden gaan zich
buigen over de mogelijkheden van
een continue rooster. Via de
Opsteker wordt u op de hoogte
gehouden
 De schoolkringleden zijn
geïnformeerd over de
schoolontwikkeling van komend jaar.
De school wil de kwaliteit van het
leesonderwijs verhogen. Ook heeft de
school acties ondernomen om de eindopbrengsten te verhogen. Zo zijn we gestart met
de methode studievaardigheden. De entree-toets is afgenomen in groep 7. Met de
uitkomst van de toets weten we hoe we leerlingen in groep 8 moeten gaan begeleiden.
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 belangrijk voor het ontstaan van
vriendschap!” “Zeg, ik merk dat je goed naar Paul geluisterd
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
Nieuws uit groep 1 en 2
We gaan deze en volgende week verder met het thema feest. Dit is het thema van de
Kinderboekenweek. We hebben de thematafel al leuk versierd. De klas komt ook al in
een feeststemming doordat de kinderen taakjes aan het maken zijn waar de klas mee
versierd kan worden zoals slingers, feestballonnen en feesthoedjes. Natuurlijk zijn we
ook feestliedjes aan het zingen. En het allerbelangrijkste is het lezen van de
prentenboeken over feest. Al met al feestelijke weken! Nog 1 weekje en dan is het
vakantie en kunnen we weer even heerlijk uitrusten van al dat feesten.
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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 binnenkort weer verwachten met daarop het behaalde resultaat van de
gelezen woordjes. Mocht u daarover vragen hebben; loop gerust
binnen. Groep 4 heeft deze week de spellingwoordjes mee naar
huis gekregen. We willen u vragen deze af en toe te oefenen met
uw kind. Vorige week hebben we blok 1 van rekenen afgerond in
beide groepen. En de eerste toets is afgenomen. In groep 4
beginnen we met taal al aan thema 3 en dit keer gaat het over de
herfst en de verschillende jaargetijden. Ook zullen we in onze klas
aandacht gaan besteden aan de Kinderboekenweek. We hebben al
een prachtig boek gekregen met voorleesverhalen over feesten;
Op een dag… We zijn er heel erg blij mee!
Nieuws uit groep 5 en 6
Afgelopen maandag mocht groep 5 de weekopening verzorgen.
Iedereen heeft goed geoefend om er iets moois van te maken en
dat is ook gelukt! Verder zijn we in de klas nog steeds druk met
de tafels! We komen er telkens weer achter hoe belangrijk de
tafels zijn in groep 5 en 6. (En natuurlijk in groep 7 en 8 !!!)
zitten de tafels er lang niet bij alle kinderen goed
in. Willen jullie thuis goed oefenen? De tafels van
1,2,3,4,5, 6 en 10 moeten alle kinderen in de klas
nu kennen! We zijn nu aan het oefenen met de
tafel van 9, www.onlineklas.nl kan hier bij handig
zijn. Deze week zijn we begonnen met een nieuw
thema (3) van taal. Het signaaldictee van dit hoofdstuk zal direct
na de herfstvakantie worden afgenomen op maandag 20 oktober.
Het controledictee volgt een week later op maandag 27 oktober. Er zitten best wat lastige
categorieën tussen, dus goed oefenen maar weer. In de klas zijn we druk bezig met de
Kinderboekenweek! Mochten er thuis nog leuke boeken zijn in het thema “feest”, dan mogen
deze boeken best mee naar school. Deze week zijn we voor het eerst na de zomervakantie
begonnen met een proef weektaak. Na de herfstvakantie gaan we hier echt mee starten!
De juffen van groep 5 en 6
Nieuws uit groep 7 e n 8
Gelukkig is het niet alleen hard werken in onze groep. De
creamiddag was bijvoorbeeld superleuk (dank je wel, creaouders!) en we hebben ook veel plezier met elkaar. Dat de
kinderen in deze groep hun hart op de goede plek hebben
zitten blijkt ook uit het feit dat ze zo enthousiast en soms
zelfs ronduit fanatiek bezig zijn geweest met het verkopen
van kinderpostzegels (en kaarten, en pleisters ).We zijn nu
bezig alles af te ronden en op te sturen naar de organisatie,
zodat u in november de mooie kaarten en zegels in huis
kunt hebben!
Het huiswerk voor de komende periode (behalve natuurlijk
het rekenen op maandag en de werkwoordspelling op
vrijdag):
Maandag 6 oktober: controledictee thema 2. De woordjes staan in het boekje dat de
kinderen meekregen aan het begin van het schooljaar. Oefenen jullie ook met de werkwoorden?

Hiep hiep hoera!!

donderdag 2 oktober
woensdag 8 oktober
zondag 12 oktober
zondag 12 oktober

Reina
Wout Grasdijk
Dylan Dillerop
Jayden Dillerop

groep 2
groep 1
groep 1

woensdag 22 oktober

Tycho van Noorloos

groep 5

vrijdag 31 oktober

Annebel Prinsen

groep 6
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