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Nieuws uit het team
Hoe het gaat op school
Nu de regering een gedeeltelijke lockdown heeft afgekondigd en dagelijks het aantal besmettingen het
nieuws domineert, vraagt dit voor het schoolteam ook de aandacht. Voor wat betreft de richtlijnen volgen wij
de adviezen van de RIVM. Ouders zijn helaas alleen op school van harte welkom nadat zij een afspraak
hebben gemaakt. Voor vrijwilligers die regelmatig in school komen (vb. de uitleen van leesboeken;
schoolfruit) wordt een uitzondering gemaakt. We vragen alle volwassenen om de afspraken na te komen en
ook bij de schoolhekken de anderhalvemeterregel na te leven. E.e.a. houdt in dat de ouders afscheid nemen
van hun kind(eren) bij het schoolhek.
De gymnastieklessen gaan in principe gewoon door. Voor basisscholen is een uitzondering gemaakt dat de
leerlingen gebruik mogen blijven maken van o.a. de kleedkamers om zich om te kleden. Na de herfstvakantie
zouden we starten met schooljudolessen (vanaf leerjaar 3), maar deze activiteit is uitgesteld. De geplande
School-kerkdienst (15 nov.) is geannuleerd.
Ook binnen onze schoolbevolking zijn leerlingen af en toe afwezig vanwege quarantainevoorschriften. Voor
hen wordt onderwijs op afstand zoveel mogelijk geregeld.
Het bestuur van Fiers heeft grotere bijeenkomst, zoals cursussen, geannuleerd of deze worden online
gevolgd. Met onze medezeggenschapsraad/schoolkring wordt overlegd hoe hun vergaderingen gehouden
kunnen worden. Bij ‘De Opsteker’ ontvangt u ook de brief van de algemeen directeur van Fiers over corona.
Natuurlijk hebben wij ook onze vragen hoe straks de decembervieringen gehouden kunnen worden. Op dit
moment houden we rekening met verschillende scenario’s.

Afwezigheid juf Esther
In de afgelopen herfstvakantie heeft juf Esther zich helaas ziek moeten melden. Op advies van de arts is zij
de komende weken afwezig. Gelukkig hebben we de vervanging van haar kunnen regelen door de inzet van
meester Mike (maandag, dinsdag, vrijdag) en juf Reina (woensdag en donderdag).
Inmiddels hebben de leerlingen al met beide leerkrachten kennisgemaakt en met hen gewerkt.
We wensen juf Esther van harte beterschap toe!

PBS
Voor de vakantie hebben we een leerzame en leuke studiedag gehad met Inge Reijnders van PBS. We
hebben belangrijke onderwerpen herhaald, zodat iedereen binnen het team weer op de hoogte is van
onze PBS basis. Vanuit onze kernwaarden: verantwoordelijkheid, respect, veiligheid, eerlijkheid en
vertrouwen hebben we nieuwe input gekregen voor de komende periode. We
kunnen hier weer volop mee aan de slag gaan. Gedrag weerspiegelt namelijk onze
waarden en dat wat je aandacht geeft groeit. Een leuke afsluiter die we
meekregen deze dag is:
“Lachen is een kalmerend middel zonder bijwerkingen”.

Trefwoord (levensbeschouwing)
In de komende twee weken is het thema van Trefwoord ‘Strijden’. Kernwoorden in de verhalen zijn: Strijden,
vechten, sporten, winnen en verliezen. Met de leerlingen kan gesproken over kritische vragen stellen bij strijd
en wedijver en hoe we omgaan met conflicten.
De Bijbelverhalen komen uit het boek Richteren. (Rechters)

Peutergym
Als gevolg van de coronamaatregelen is besloten om Peutergym voorlopig niet door te laten gaan. Dit
betekent voor onze school dat de eerstvolgende keer Peutergym, 20 november, afgezegd is.

Jongerenwerkers organiseren sport en spel activiteiten voor de jeugd uit Schoonoord
Vanaf donderdag 29 oktober zullen er 6 weken lang elke donderdag (gratis) sport en spel activiteiten
aangeboden worden op het schoolplein van onze school. De jongerenwerkers van Maatschappelijk Welzijn
Coevorden zullen op het schoolplein staan met verschillende spelen waar de jeugd aan kan deelnemen.
Jongeren zijn van 15:00 t/m 17:00 uur welkom bij de activiteiten.
De jongerenwerkers van MWC zijn er voor de jongeren in de gemeente Coevorden. Samen met de jeugd
wordt er gekeken naar wat er georganiseerd moet worden in hun dorp/wijk. De activiteiten worden voor/door
en met de jongeren georganiseerd.
Heb je vragen of wil je in contact komen met de jongerenwerkers? Neem dan contact op via
jongerenwerk@mwcoevorden.nl of 06-33319809.

Hoe gaat het met de leefstijl van kinderen tijdens de COVID-19 pandemie? Helpen jullie (opnieuw)
mee?
Beste ouders/verzorgers,
De coronacrisis vraagt veel van ons allemaal. Inmiddels mag uw kind weer volledig naar school, soms met
een aangepast programma. Helaas zijn er ook veel leraren ziek en soms moeten klassen toch weer thuis
onderwijs krijgen. Wij kunnen ons voorstellen dat deze situatie voor veel veranderingen zorgt voor uw kind
en uw gezin.
Met deze informatiebrief willen we u vragen of u en uw kind willen meedoen aan wetenschappelijk
onderzoek. Wij onderzoeken het effect van de coronacrisis op de leefstijl van kinderen.
In het jeugdjournaal is pasgeleden al aandacht geweest voor dit onderzoek:
https://www.youtube.com/watch?v=M-tWbW-EKyg. Nu de maatregelen weer zijn aangescherpt is het
belangrijk om de effecten van de coronamaatregelen te blijven onderzoeken.
Met dit onderzoek willen wij antwoorden krijgen op vragen zoals: Hoe beïnvloedt de coronacrisis de levens
en leefstijl van kinderen in Nederland? Welke kinderen krijgen meer verkoudheidsklachten? Zijn kinderen
meer of minder gaan bewegen? Hoe houden we onze kinderen zo gezond mogelijk tijdens en na deze
crisis?

Het onderzoek bestaat uit een aantal vragenlijsten die u per mail ontvangt. Het is de bedoeling dat u deze
samen met uw kind invult. Deelname is vrijwillig en anoniem.
Via onderstaande weblink vindt u meer informatie. U kunt klikken op de informatiebrief die voor u van
toepassing is. U leest hier om wat voor onderzoek het gaat, wat het voor u en uw kind betekent, en wat de
voordelen en nadelen zijn.
Wilt u de informatie doorlezen en met uw gezin bespreken?
https://software.memic.maastrichtuniversity.nl/coach_COVID19/School/Ic

Indien u en uw kind mee willen doen, kunt u via dezelfde weblink het toestemmingsformulier voor
ouders invullen. Bij kinderen ouder dan 12 jaar, is het belangrijk om dit samen met uw kind te doen.
Ook uw kind vult dan een toestemmingsformulier in.
Kinderen ouder dan 16 jaar mogen zelf beslissen of ze mee willen doen aan het onderzoek, ouders
hoeven dan geen toestemming te geven. Zodra u toestemming hebt gegeven ontvangt u een email
met de link naar de eerste vragenlijsten.
Uiteraard zijn wij bereikbaar voor vragen over dit onderzoek. Alle contactgegevens kunt u vinden in de
informatiebrochure. Uw hulp is hard nodig! Alvast onze dank!
Met vriendelijke groet,
Onderzoekersteam COLC Studie
Hoofdonderzoeker: Dr. Anita Vreugdenhil, kinderarts MUMC+
+31 43 385284
coach.kindergeneeskunde@mumc.nl

Zet je licht aan!
Een bericht ontvangen van de ANWB
Op zondag 25 oktober gaat de wintertijd weer in!
De ANWB zet zich al jaren in voor verkeersveiligheid. 67% van de
Nederlanders heeft wel eens een onveilige verkeerssituatie
meegemaakt door fietsers zonder licht. En de kans op een
aanrijding neemt met 20 procent af bij juiste fietsverlichting. Goed
idee dus, die fietslamp. Maar dan moet je hem wel áánzetten. Ook
dit jaar zet de ANWB zich met de fietsverlichtingsactie weer in zodat
uw kinderen veilig en goed zichtbaar op de fiets naar school gaan.
De ANWB fietsverlichtingsactie stimuleert een gedragsverandering
bij uw kinderen m.b.t. het correct voeren van fietsverlichting. De
gedragsinterventie bestaat uit een sjabloon met spuitkrijt dat makkelijk is aan te brengen bij het fietsenhok en
op het pad voor het hek van de school. Onderzoek wees uit dat 20% van de fietsers na het zien van de tag
“zet je licht aan” zijn fietsverlichting wél aanzet. Vaak werkt de fietsverlichting wel maar vergeet men deze
echter aan te zetten. Dit jaar wordt deze gedragsinterventie wederom ingezet. Wilt u meer informatie kijk dan
op www.anwb.nl/fietsverlichtingsactie

Schoolfruit
Vanaf 9 november zullen onze leerlingen drie keer in de week ’s
morgens een stuk fruit krijgen aangeboden. We zullen via de Parroapp
nog doorgeven om welke dagen het gaat.
We zijn blij dat we hieraan mee kunnen doen. Dit past prima in ons
streven om een gezonde school te worden/zijn.

Lampionnen – 11 november Sint Maarten
Door de coronacrisis hebben wij de keuze gemaakt dit jaar geen lampionnen te maken op
school. We vinden dit uiteraard heel erg jammer voor onze leerlingen en we hebben hier goed over
nagedacht. We hebben hiervoor gekozen, omdat er ongetwijfeld veel ouders zijn die dit jaar niet langs de
deuren willen i.v.m. corona. We zouden het een ouder dan heel moeilijk maken wanneer het kind wel
thuiskomt met een zelfgemaakte lampion. We hopen dat u deze keuze kunt begrijpen.

Hoofdluis
Vandaag zijn onze leerlingen onderzocht op hoofdluis. We zijn blij dat een groep ouders bereid zijn om deze
taak na iedere vakantie weer uit te voeren. De ouders van de leerlingen bij wie hoofdluis is geconstateerd
zijn door de school hiervan op de hoogte gebracht
In onze strijd tegen hoofdluis hebben we de hulp van de schoolverpleegkundige
en maatschappelijk werk ingeroepen. Met hen wordt verder overlegd hoe we
gezinnen van leerlingen bij wie hoofdluis is geconstateerd, desgewenst kunnen
helpen.
Daarnaast zijn deze week voor alle leerlingen een zgn. luizentas in gebruik
genomen. Het is de bedoeling dat iedere leerling een eigen tas heeft, waarin
zij/hij haar/zijn tas, muts, handschoenen, e.d. in opbergt. De tassen zijn voorzien
van naam, zodat iedereen de eigen luizentas gebruikt.

Wat u ook ontvangt
Met De Opsteker ontvangt u informatie over:
flyer jongerenwerk Maatschappelijk werk Coevorden (MAC)
brief van de algemeen directeur van Fiers

Nieuws van Kids First
We zijn nog steeds druk bezig met het thema ‘ik en mijn familie’ We hebben het nu over wie
er bij de kinderen in huis woont: papa, mama, broertje, zusje, huisdier. Hier praten we met
de kinderen over en we maken weer verschillende knutselwerkjes. Daarnaast gaan we ook
mooie poppetjes kleien samen met de kinderen. We nemen afscheid van 2 kindjes op de
groep. Trip en Huub zijn allebei 4 jaar geworden en gaan naar de basisschool. Veel succes
en plezier daar Trip en Huub! Ook is Kieran 2 jaar geworden en vieren we zijn verjaardag
samen!
We willen een nieuwe verkleedhoek maken op de groep, hebben jullie toevallig nog jongensverkleedkleren,
een spiegel of kledingrek/kapstok over waar niets meer mee wordt gedaan, dan zijn wij hier heel blij mee

Nieuws uit de groepen
Groep 1 en 2
Na de herfstvakantie zijn we in de klas met een nieuw thema gestart, namelijk de herfst! Om het
herfstgevoel in de klas te krijgen hebben de kinderen een (kruis) spin
gevouwen of een paddenstoel gemaakt. Verder zijn ze bezig geweest
met de begrippen: meer, minder, evenveel, minste en meeste. Ook
hebben ze woorden bedacht met de letter h van herfst. Mochten de
kinderen thuis spullen
hebben met de letter h, dan
mogen ze deze meenemen
naar school (graag
voorzien van naam).
Deze week
hebben de kinderen ook een herfstlied geleerd namelijk:
rikketikketik, rikketikketik,
door de regen daar loop ik.
stampen in een diepe plas,
druppels op mijn regenjas,
rikketikketik, rikketikketik,
door de regen jij en ik.

Groep 3 en 4
Na een fijne vakantie zijn we weer
enthousiast gestart.
In groep 3 zijn we gestart met kern 3
van veilig leren lezen. Er is een blad
mee naar huis gegaan waarmee de
kinderen thuis kunnen oefenen met
de nieuwe letters. (zie foto) Voor
deze week en de komende week zijn
dat de d, oe, z, ij en h. Voor rekenen
hebben we de hele uren geleerd en
met woordenschat behandelen we de
clusterkaarten zoals hieronder. In
groep 4 zijn we de tafels aan het herhalen. We hebben geoefend met koor, voor en door lezen. Dit is ook erg
leuk voor thuis. We zijn in beide groepen gestart met ons paddenstoelenproject, dit is erg leuk en leerzaam.

Groep 5 en 6
De kinderen van groep 5/6 hebben waarschijnlijk een hele fijne vakantie gehad, wij
als leerkrachten hebben ook even rustig het werk af kunnen maken en ook even
uit kunnen rusten voor een nieuwe week. Voor de vakantie hebben we op
donderdag een PBS-dag gehad. Na deze vakantie gaan we inzetten op
verantwoordelijkheid nemen. Groep 5/6 heeft deze week hun eerste beloning
gehad en werkt nu weer gemotiveerd richting een nieuwe beloning.

Groep 7 en 8
De groep is na de zomervakantie weer goed gestart, deze keer wel met een paar
kleine aanpassingen. Hier is al verdere informatie over gekomen. Op dot moment
staat juf Reina voor de groep op woensdag en donderdag en meester Mike staat op maandag dinsdag en
vrijdag voor de klas. Als er vragen zijn wat betreft deze verandering, stuur dan gerust een berichtje
via Parro naar meester Mike. Juf Bruins is namelijk nog niet volledig gekoppeld.

Verjaardagen
woensdag 28 oktober
vrijdag
30 oktober
dinsdag
3 november

Rutger Post
Emma Nederhoed
Elsham Henok Teages
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