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Nieuws uit het team
Hoe het gaat op school
Afgelopen maandag is de school weer gestart na een week, naar ik hoop, heerlijke voorjaarsvakantie.
Gelukkig waren de meeste leerlingen (een enkeling was vanwege klachten thuis) op school gekomen en zijn
alle collega’s gezond en wel weer gestart. Voor de leerlingen van groep 4 betekende dit de start met juf
Esther (op de maandag en dinsdag). Ik heb gehoord, dat deze start goed is gegaan.
Deze week is juf Tara voor het laatste bij ons op school. Zij heeft ons tijdelijk ondersteund in groep 3. Ook via
De Opsteker bedanken we haar voor haar ondersteuning en wensen we haar veel succes toe op haar
nieuwe school.
Deze week hebben de schooladviesgesprekken met de leerlingen en hun ouder(s) plaatsgevonden. Dit is
een belangrijke fase voor hen. Het voortgezet onderwijs komt steeds meer dichterbij. Natuurlijk duurt het nog
enkele maanden voor het zover is en zullen we deze maanden intensief gebruiken om hen goed voor te
bereiden op hun volgende schoolloopbaan.
Maandag 1 maart jl. was de nationale complimentendag. Nu is het goed om iedere dag complimenten te
geven en te ontvangen. Daarom hebben we als schoolteam afgesproken om nog meer bewuster hiermee om
te gaan. Vaak vinden we het vanzelfsprekend dat is gedaan wordt, maar het benoemen dat je dat waardeert,
geeft de ander een goed gevoel en is stimulerend voor een vervolg.
Nu het ’s avonds weer langer licht wordt, zal ons schoolplein ook meer gebruikt gaan worden. Dat is een
goede zaak. Minder goed is het dat er meer afval achtergelaten wordt en dat er regelmatig vernielingen zijn.
Mocht u iets zien, geef dit dan door aan ons. Een mooi en schoon schoolplein is niet alleen goed voor onze
leerlingen, maar ook voor iedereen in de buurt.

Gefeliciteerd
Phyline en Charlotte Kootstra mochten deze week op school trakteren. Zij zijn heel erg trots omdat zij een
zusje Veronique hebben gekregen. We feliciteren hen en hun ouders met dit nieuwe wonder.

Corona - Geldende maatregelen
De maatregelen waar u voor de voorjaarsvakantie over bent geïnformeerd, zijn nog altijd onverminderd van
kracht, waar het de school betreft.
Wij zijn dankbaar voor de openheid en medewerking die wij vanuit u als ouders/verzorgers ervaren wanneer
het gaat om het informeren over evt. gezondheidsklachten en het afstemmen of een kind wel of niet naar
school kan.
Gezamenlijk proberen we alles te doen om te voorkomen dat hele groepen (of de hele school), inclusief
leerkrachten preventief in quarantaine moeten.
We bemerken wel dat sommige leerlingen te vroeg ’s morgens op school komen. Wilt u ervoor zorgen dat uw
kind(eren) op z’n vroegst vijf voor half negen op het schoolplein is(zijn)?
Vanaf 8 maart mogen we weer gebruik gaan maken van de sporthal. Dat betekent dat onze gymlessen dan
op de donderdag in de sporthal gegeven gaan worden.
Wanneer de maatregelen aangepast worden waar het de school betreft, zullen wij u hierover uiteraard
informeren. Zijn er in de tussentijd vragen, laat u dit dan a.u.b. weten.

Wijzigingen m.b.t. studiedagen schoolteam
Op de jaarkalender staat dat ons schoolteam op maandagmiddag 8 maart een studiemiddag heeft. We
hebben besloten dat deze middag niet doorgaat. De leerlingen krijgen deze middag dus gewoon les.
De geplande Fiers Verenigingsdag, dinsdag 6 april, gaat eveneens niet door. Ook deze dag hebben onze
leerlingen een gewone schooldag.

Afscheid juf Ciska
Hierbij wil ik iedereen bedanken voor het mooie afscheid bij mijn pensionering.
De ouders en kinderen bedank ik voor de mooie cadeautjes en tekeningen.
Wat heb ik ook genoten van de spelletjesmorgen met groep 4 en hun
optreden, de tweede keer zelfs op het plein voor alle leerlingen en
leerkrachten.
De schoolkring/mr en het bestuur ook voor hun bijdrage bedankt en natuurlijk
de collega’s die een gezellige lunch hadden georganiseerd, waarbij ze mij een
heel mooi cadeau aanboden.
Ik vertrek van mijn school met in mijn herinnering een mooie verwenmorgen
waarmee de leerlingen van groep 4 samen met mij deze dag afsloten door hun
groepsknuffels en van mijn collega’s die mij in gedachten ook zo’n knuffel
meegaven, toen ik vertrok.

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 (t/m 14 maart) is het thema: Voelen
Aan de orde komen de begrippen: Invoelen en aanvoelen, aanraken of mijden. Gevoel of verstand volgen.
Grenzen aanvoelen, nabijheid of afstand.
De volgende Bijbelverhalen kunnen hierbij verteld worden: 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).

Voor week 11 en 12 wordt het thema: Kiezen
De kernwoorden zijn dan: Keuzes maken, beslissingen nemen, knopen doorhakken;
oordelen en veroordelen; besluiteloosheid, nonchalance of betrokkenheid.
Bijpassende verhalen uit de Bijbel zijn: Kiezen wat je zult doen (Matteüs 7, 13-20); Het
grote feest (Matteüs 22); Tien bruidsmeisjes; Twee groepen (Matteüs 25); Palmzondag
(Matteüs 21).

Doe-Mee-Pas wordt Doe-Mee-Webwinkel
Het bericht van de gemeente Coevorden over bovenstaande wijziging ontvangt u bij De Opsteker.
Mocht u vragen of iets dergelijks hebben hierover, dan kunt u natuurlijk bij de gemeente terecht voor meer
informatie.

Opbouwwerker Daan Heuver
Daan Heuver is de opbouwwerker op onze school. Hij is in dienst bij Maatschappelijk Werk Coevorden. De
opbouwwerker op school is er voor alle ouders en kinderen.
Ouders kunnen bij hem terecht met vragen over uw thuissituatie, uw kind of over gebeurtenissen op school.
Denk hierbij aan:
• Vragen over opvoeden en opgroeien;
• Pesten;
• Financiële problemen;
• Echtscheiding;
• Rouwverwerking;
• Hulp bij het aanvragen van bijvoorbeeld een Doe-mee-webwinkel;
• Etc.
Als de opbouwwerker op school uw vraag niet kan beantwoorden, zorgt hij dat uw vraag bij de juiste persoon
terecht komt.
Zijn contactgegevens zijn: van Daan Heuver
• email: dheuver@mwcoevorden.nl
• telefoonnummer: 06-33 13 32 69
Daan is op vrijdagmorgen 19 maart (tussen 08.30 – 09.00 u.) op onze school aanwezig. U kunt hem dan
aanspreken op het plein of vooraf een afspraak maken.

Nieuws van Kids First
Na de vakantie zijn we weer verder gegaan met het thema ‘knuffels’ We hebben al mooie
beren beplakt met verschillende stofjes, een puzzel gemaakt van een knuffel en al druk bezig
geweest met verschillende woorden die passen bij het thema. We gaan de komende weken
hier nog mee verder en gaan dan nog meer leren en maken. Ook leren we nog een leuk
versjes, gaan we weer veel lezen, zingen en dansen. Het is ook weer supermooi weer om
lekker naar buiten te gaan met de kinderen, dus spelen we ook weer veel buiten in de zandbak
of doen leuke spelletjes buiten.

Nieuws uit de groepen
Groep 1 en 2
Deze week zijn we in groep 1/2 begonnen met een nieuw thema: voedsel. We
zijn al druk aan het spelen in onze winkel, hebben al 'heerlijke' taak(rt)jes
gemaakt en zijn druk bezig met bakken in de zandbak.
Zo zijn wij bezig met een fruitschaal vullen met het fruit dat we lekker vinden, het
vouwen van een patatzak die we vullen met patatjes en gaan we volgende week
verschillende soorten fruit vouwen.
Door te spelen in onze winkel gaan we bezig met de begrippen goedkoop, duur
en meer of minder geld. Hier een foto van onze winkel.

Groep 3 en 4
We mogen weer naar school! Na een hele fijne vakantie was het maandag weer tijd om samen te spelen en
te werken in onze (opgeruimde) klassen. Groep 3 en 4 hebben ook wat meer samen
gewerkt deze week. In de ochtend doen we nu samen een
kring en dinsdagmiddag hebben we samen mooie lentebakjes
geknutseld. We vinden het erg gezellig om elkaar wat vaker
te zien en met elkaar te kunnen werken en spelen.
Groep 3 heeft deze week geleerd om te meten met natuurlijke
maten. We hebben gemeten dat onze potloden ongeveer 18
smarties lang zijn, de deur wel 9 rekenrekjes hoog en juf 7
boeken lang. Het was erg leuk om op deze manier te leren.
Leuk nieuws uit groep 4. Charlotte heeft een zusje gekregen. Haar naam is
Veronique. Charlotte heeft heel erg trots verteld over haar zusje en wij willen
Charlotte en haar familie veel geluk wensen samen

Groep 5 en 6
Woensdag 3 maart hebben we de verjaardag van de juf gevierd. Iedereen was
verkleed en het was een super gezellige dag. Inde klas besteden we veel
aandacht aan de regels in de klas en hoe gaan we om
met een ander. Elke dag deelt de juf “de pluim van de
dag” uit. Die kun je krijgen als je goed je best hebt
gedaan. Ook zetten we iedere dag iemand in het
zonnetje. Dit betekent dat je alle positieve dingen over
iemand mag vertellen. Dit wordt dan op een zonnetje
geschreven en in de klas gehangen. Als iedereen aan
de beurt is geweest hebben we een mooie muur met
zonnetjes.
De komende weken gaan we ook de tafels oefenen.
Het zou fijn zijn als de kinderen dit ook thuis goed zouden oefenen. In week 10
doen we de tafel van 3 en in week 11 de tafel van 4.

Groep 7 en 8
Beste leerlingen we zijn blij dat we weer met zijn allen op school mogen zijn. Die volle
klassen staat de school toch wel erg goed, Leeg is ook wel echt heel leeg. De
bedrijvigheid in school komt ook weer goed op gang. We mogen dan wel niet met z'n
allen het plein op maar het is er niet minder gezellig om. We kunnen weer met elkaar
praten en met de hele klas hard werken om ons goed voor te bereiden op het
voortgezet onderwijs. Voor de vakantie hebben we met groep 7 en 8
rapportgesprekken gevoerd. Na een tijdje thuisonderwijs weten we waar we staan, en
vanaf hier kunnen we weer verder. In groep 7/8 betekend dat hard werken en veelal
herhalen, daarbij ook een heleboel structuur (hieronder een foto van onze
werkmappen en inleverbakken). Structuur is nu heel erg belangrijk. De kinderen
hebben een eigen planning en weten dus wat ze kunnen verwachten. We leren van
alle gemaakte foutjes in de werkboeken en kijken ook alles zelf na. Niet het leukste
werk, maar we behalen wel weer goede resultaten. Deze week en volgende week hebben de kinderen
van groep 8 adviesgesprekken. Zo maken we heel snel grote stappen richting het voortgezet onderwijs, heel
erg leuk en toch wel een beetje spannend.

Verjaardagen
maandag 8 maart
woensdag 24 maart
dinsdag 30 maart

Thijs de Faber
Tim Berkepies
Owen Schuiling

groep 4
groep 7
groep 3

.

