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Belangrijke data
dinsdag 16 februari
donderdag 18 februari
maandag 22 t/m
vrijdag
26 februari
donderdag 4 maart

tienminutengesprekken
tienminutengesprekken

ouders/verzorgers
ouders/verzorgers

voorjaarsvakantie
uitgifte Opsteker nummer 14

groep 1 t/m 8
groep 1 t/m 8

Nieuws uit het team
Hoe het gaat op school
Mogen de kinderen naar school en dan gooit het weer roet in het eten. Sinds 2016 hebben we niet zo’n
extreme situatie gehad dat de scholen vanwege het weer gesloten moesten blijven. Toen waren de wegen
spekglad vanwege de ijzel. Gelukkig bleef het nu beperkt tot één dag en konden we dinsdagmorgen, nog
steeds in een hele witte wereld, iedereen weer begroeten.
De eerste ervaringen zijn positief. We zijn blij dat de kinderen op school zijn. Het is alsof we na de
zomervakantie een nieuw schooljaar zijn ingegaan. En dat betekent dat we ook weer moeten wennen aan
elkaar; dat er afspraken en regels zijn, enz. Als schoolteam hebben we daarom ook afgesproken dat we de
lessen van de Gouden Weken oppakken. Daarbij horen tevens de PBS-afspraken.
Het schoolfruit is eveneens weer hervat. Vanwege de voorschriften hebben we moeten besluiten dat onze
hulpouders bij het schoolfruit nog niet in school kunnen komen. De lessen in het gymlokaal mogen nog niet
gegeven worden. We hopen dat dit niet te lang duurt.
Na iedere vakantie hebben wij ook de zgn. luizencontrole. Op dit moment kunnen we nog niet aangeven of
we na de voorjaarsvakantie deze controles weer kunnen uitvoeren. Wilt u daarom zelf uw kind(eren)
regelmatig goed controleren?

Corona
We zijn erg blij dat iedereen haar/zijn uiterste best doet om de afspraken/voorschriften goed na te komen.
Wel merken we dan enkele leerlingen te vroeg op school komen. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind(eren) niet
eerder dan vijf minuten voor aanvang van de school op het plein komt?

Ouder-/kindgesprekken n.a.v. het rapport
Komende week worden via TEAMS de ouder-/kindgesprekken gevoerd. We zullen dit online doen. U krijgt
een uitnodiging om aan te geven welke dag/tijd het gesprek gehouden kan worden.
We wensen iedereen goede gesprekken toe.

Invulling na de voorjaarsvakantie
Het vertrek van juf Ciska zal na de voorjaarsvakantie als volgt worden ingevuld.
Juf Imre werkt de gehele week dan in groep 3
Juf Ester werkt op de maandag en dinsdag in groep 4. Juf Marjan is dan op de woensdag, donderdag en
vrijdag de leerkracht in groep 4. Juf Imre en juf Marjan werken nauw samen.
Op woensdag zal juf Esther het levelwerk voor haar rekening nemen. Levelwerk betekent dat leerlingen die
meer aankunnen, aparte opdrachten krijgen. Juf Esther verzorgt dit ook voor de leerlingen van CBS De Kiel.
Meester Mike geeft dan les in groep 7/8. Juf Esther re-integreert verder op de donderdag en vrijdag in groep
7/8.
Ook krijgen we twee stagiaires op onze school. Emma Puzic (student MBO – onderwijsassistent) begint
volgende week in gr. 5/6. Zij is op de maandag en dinsdag aanwezig. Miranda Mateboer (student PABO)
begint na de voorjaarsvakantie.
We heten onze stagiaires van harte welkom en we hopen dat zij (en wij) een leerzame tijd hebben op onze
school.

Afscheid juf Ciska
Op vrijdag 19 februari zal het voor juf Ciska haar laatste werkdag in het
onderwijs/bij ons op school zijn. Zij zal deze morgen van de leerlingen
afscheid nemen. Helaas kunnen we niet een bijeenkomst organiseren zodat
u afscheid van haar kunt nemen. U kunt wel via de mail/videoboodschap een
bericht sturen naar haar. Haar mailadres is: ciska.tammeling@fiers.nu.
Ook via De Opsteker bedanken we onze collega Ciska voor haar tijd dat zij
als leerkracht aan onze school verbonden is geweest. Veel leerlingen heeft
zij les mogen geven. We hebben als team met haar heel goed
samengewerkt. Ciska treedt niet graag op de voorgrond maar zag wat er
nodig was en had aandacht voor wie dat op dat moment kon gebruiken.
Ciska, namens de collega’s en namens Fiers bedank ik je voor jouw
jarenlange inzet voor onze leerlingen en collega’s. Ik wens je een goede en
gezonde toekomst toe. Het ga je goed!

Schoolontwikkelingen
In ons jaarplan staan verschillende werkplannen vermeld.
Eén van onze doelen is om dit schooljaar het
coöperatieve werken meer te gebruiken tijdens de lessen.
Enkele collega’s bereiden voor, wat vervolgens in alle
groepen wordt uitgeprobeerd.
De komende weken staat de werkvorm denken, delen,
uitwisselen centraal.
Een tweede werkplan van het schoolteam heeft
betrekking op ons rekenonderwijs. We zijn niet tevreden
over hoe het nu gaat. Zo kunnen we onze ambities met de
huidige methode niet goed realiseren. Bovendien heeft de
uitgever van onze rekenmethode aangekondigd dat men
stopt met het digitaal ondersteunen. Als team pakken we
nu met elkaar deze taak op.
We houden u op de hoogte.

Gesprek met de wethouder – burgerschapsvorming
Vorige week woensdag hebben een aantal leerlingen van groep 7 en 8 gesproken met de wethouder van
onderwijs (Jeroen Huizing). We hebben dit gesprek gevoerd om uit te leggen aan de gemeente hoe de
kinderen zich voelen tijdens een lockdown. Kinderen kunnen namelijk niet overal meer naar toe, pretparken
zitten dicht, je mag niet altijd meer sporten en in Schoonoord zijn ook erg weinig mogelijkheden om even te
gaan voetballen, spelen of skaten. In het gesprek hebben we aangegeven dat we meer naar buiten willen, zo
zijn er een aantal ideeën geopperd zoals: een klimbos, een skatebaan en een nieuwe speeltuin. Deze ideeën
zijn nu bij de gemeente bekend. De gemeente weet nu wat de kinderen graag willen en gaan er alles aan
doen om de ideeën werkelijkheid te maken. Tijdens het gesprek zijn alle punten opgeschreven, hier wordt
een klein verslag van gemaakt en deze wordt via de mail nog verstuurd.

Trefwoord (levensbeschouwing)
Voor de levensbeschouwelijke vorming gebruiken we op school de methode ‘Trefwoord’. Iedere dag kijken
we naar een (digitale) kalenderplaat met daarop een tekening, foto, puzzel of tekst. De (Bijbel-)verhalen,
gedichten, gebeden en liederen die daarbij horen, staan in de handleiding voor de leerkracht.

Zo stelt ‘Trefwoord’ verschillende thema’s uit de leefwereld van de kinderen, de samenleving en de Bijbel
aan de orde. In de nieuwsbrief vermelden we telkens wat het thema van Trefwoord in de betreffende weken
is.
Voor week 7 t/m 10 is het thema: Voelen
Het gaat dan om de trefwoorden: Invoelen en aanvoelen, aanraken of mijden. Gevoel of verstand volgen.
Grenzen aanvoelen, nabijheid of afstand.
De verhalen uit de bijbel die verteld kunnen worden zijn: Jezus wordt geraakt door mensen (Matteüs 9);
Kinderen bij Jezus (Matteüs 19, 13-15); Tien melaatse mannen (Lucas 17, 11-19); Iemand genezen op
sabbat (Matteüs 12, 9); De blindgeborene (Johannes 9); Een vrouw uit het buitenland (Matteüs 15, 21-28).

Ons schoolplein is uitgebreid
Vorig week is onze nieuwe korfbalpaal op het plein
geplaatst. Deze zogenaamde multikorf is het geschenk
van de korfbalvereniging. Zij hebben namelijk aanspraak
gemaakt op het dorpsbudget, een bedrag dat de
gemeente Coevorden beschikbaar stelt aan
dorpsbelangen.
We zijn heel erg blij met deze uitbreiding. Jammer
genoeg is het nu door de sneeuw nog niet goed mogelijk
om al flink te oefenen. We zullen nog in samenwerking
met de korfbalvereniging de mutlikorf officieel in te
wijden.

Leerlingvolgsysteem
Bij De Opsteker ontvangt u ook de brief die alle
Fiersscholen deze week naar hun ouders sturen. Met alle directeuren en intern begeleiders is afgesproken
dat we dit keer de CITO-M toetsen die afnemen.

Nieuws van Kids First
Wat fijn dat alle kinderen weer terug mogen komen bij op de groep. Wij vinden dat erg
gezellig en hebben er weer heel veel zin in.
Volgende week beginnen we met een nieuw thema ‘knuffels’. Tijdens deze weken gaan we
het hebben over wat is hard en wat is zacht, aardig vinden, ruzie maken en goedmaken.
We gaan spelen met knuffels, activiteiten doen die te maken hebben met knuffels en
knutselen over knuffels.
Vanaf volgende week mogen jullie ook 6 weken lang jouw knuffel mee nemen als je bij ons
komt.

Nieuws uit de groepen
Groep 1 en 2
Wat een sneeuw en wat past dat goed bij het thema in groep 1-2, er wordt namelijk gewerkt over techniek en
winter.
De komende tijd gaan de kinderen bezig met het leggen van een patroon door te rijgen met kralen, worden
er een aantal patronen geschreven zowel in het vrije vlak als netjes op een lijn. In groep 2 wordt er ook
geoefend met letters, namelijk door op de iPad met kiene klanken te oefenen.
Met rekenen wordt er gekeken wat is vol en wat is leeg , ook wordt er gewogen met de handen, wat is zwaar
en wat is licht.

Groep 3 en 4
Wat fijn om alle kinderen deze week eindelijk weer in de klas te kunnen hebben ontvangen! We zijn in de
klas druk bezig om met elkaar weer de draad op te pakken. Er komen allerlei leuke verhalen over de
thuiswerkperiode boven en het is gezellig om hier samen over te kunnen praten. Verder zijn we op het

moment druk bezig met het herhalen van de stof van de afgelopen weken. Daarnaast genieten we volop van
het mooie winterse weer.

Groep 5 en 6
Wat zijn we blij dat we allemaal weer naar school mogen. Lekker
weer samen in de klas. Maandag hadden we nog sneeuwvrij, maar
dinsdag zijn we met frisse moed begonnen. Niet alleen buiten is
sneeuw. Binnen in de klas is ook een sneeuwberg waar
sneeuwpoppen vanaf skiën.
Volgende week ga ik de controledictees, taaltoetsen en
rekentoetsen afnemen. Dit heb ik bewust niet laten doen tijdens de
online lessen. Verder ga ik kijken waar kinderen nog extra hulp voor
nodig zijn en dat ga ik dan inplannen.

Groep 7 en 8
Dinsdag 2 februari hebben onze leerlingen van groep 8 vragen kunnen stellen aan
oud-leerlingen over het voortgezet onderwijs. Dit gebeurde voor iedereen via Teams.
Zo zijn de leerlingen allemaal weer een stukje wijzer geworden over het voortgezet
onderwijs! Met deze kennis kunnen ze verder met de zoektocht naar een school die
bij hen past.
Beste leerlingen, wat fijn dat jullie weer terug zijn. In groep 7 en 8 zijn we begonnen
met het inhalen van toetsen en gaan deze tijd
vooral veel herhalen. Naast het harde werken
gaan we ook weer inzetten op de
groepsvorming. Normaal beginnen we een
jaar met de 'gouden weken'. Deze weken zijn
erg belangrijk om elkaar zoveel mogelijk te leren kennen. Daar gaan
we dus nu ook weer mee beginnen, we zijn namelijk heel veel weken
thuis geweest en hebben als fysieke groep samen niet veel gedaan
en we hebben elkaar alleen online gezien. Veel praten en leuke
activiteiten doen is dus erg belangrijk. Dat gaan we dus zeker doen!
Nogmaals we zijn heel blij dat iedereen er weer is, en geniet vooral
nog even van de sneeuw

Wandelen in het bos
We kunnen helaas nog niet gymmen... Maar we kunnen gelukkig wel in het bos wandelen! Ook hebben
we even gekeken of het ijs al dik genoeg is om op te schaatsen. Goed nieuws, we kunnen weer
schaatsen!

Verjaardagen
dinsdag
16 februari
donderdag 18 februari
maandag 22 februari
woensdag 24 februari
zaterdag 27 februari
zaterdag 27 februari
zondag
29 februari

Noor Bouwknegt
Robien Mulder
Dajleena Snijder
Sem Jungschlager
Davie Kikkert
Aron Post
Macy van der Veen

groep 5
groep 7
groep 5
groep 6
groep 3
groep 5
groep 1

