Belangrijke data voor de komende periode:
Ma 22 t/m vr 26 oktober
Maandag 29 oktober
Dinsdag 30 oktober
Donderdag 1 november
Maandag 5 november
Maandag 5 november

Herfstvakantie
Weekopening juf Alie
Kunstmenu
Fietsenkeuring
Weekopening juf Inge
Studiemiddag (kinderen vrij)

Groep 1 t/m 8
Geen groep
Groep 7 en 8
Groep 3 t/m 8
Groep 5
Team

Zending over Grenzen
De leerlingen hebben vorige keer € 23,50 meegenomen. Alle gevers en geefsters: hartelijk
bedankt!
Nieuws uit het team
Fietsenkeuring
Op 1 november vindt er een fietsenkeuring plaats op CBS De Slagkrooie. We hebben voor de
ouders een brief toegevoegd aan deze nieuwsbrief. De fietsen van de leerlingen van de groepen
3 t/m 8 worden die morgen gekeurd.
Informatieavond groep 8
Maandag 19 november vindt er een informatieavond plaats over het VO regio Emmen voor de
ouders van de leerlingen van groep 8.
Wijziging datum Contactavond
De contactavond van 19 november [zie activiteitenkalender] is verplaatst naar maandag 26
november. Het is een goede zaak om regelmatig met de groepsleerkracht te spreken over de
leervorderingen van uw kind.
Nieuwe methode Estafette
Er wordt ontzettend veel gelezen in de midden- en bovenbouw. Bijna elke dag lezen de
leerlingen de woordrijtjes van het digibord. Wat is het leuk om de woorden steeds sneller op te
kunnen lezen. De woorden kunnen in verschillende snelheden opgelezen worden. Vraag het
maar eens aan uw kind hoe dit gaat.
Netwerkbijeenkomsten
De meesters en juffen gaan bij elkaar op bezoek. Maandag 15 oktober was er een bijeenkomst
voor de leerkrachten van groep 8 van onze schoolvereniging. Dinsdag zaten de leerkrachten van
groep 3 om de tafel. Op deze manier ontmoeten leerkrachten van de vereniging elkaar en
wisselen ze informatie uit. Dit zijn zinvolle bijeenkomsten die ons onderwijs verbeteren.
De volgende opsteker
Op donderdag 1 november komt de volgende Opsteker uit. In deze nieuwsbrief geen
groepsnieuws.
WAWW - Aardige dingen zeggen tegen elkaar
Week 43 en 44
De komende twee weken gaan we extra complimenten geven als we
horen dat kinderen aardige dingen zeggen tegen elkaar. Als het ene
kind het andere een steuntje in de rug geeft ( “Vera, wat lief dat je
tegen Bryan zei, dat het hem de volgende keer zeker zal lukken!) , of
een compliment geeft. ( Leuk joh, dat je wat zei over de mooie
tekening van Hans)
Te vaak reageren we meteen op onaardige opmerkingen, maar vinden
we het doodgewoon als kinderen aardige dingen zeggen. Doet u thuis
met ons mee??
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Nieuws uit de groepen
Nieuws uit groep 1 en 2
De afgelopen weken hebben we veel geleerd over appels en
appelbomen. We hebben leuke dingen gemaakt, een lied geleerd en
een aantal gesprekjes gehad. Vorige week hebben we zelfs
verschillende soorten en kleuren appels geproefd. Natuurlijk zijn er
heel veel smaken. De één vindt de rode appel lekkerder, de ander de
gele en weer een ander de groene. Afgelopen maandag hebben we
appelmoes geproefd. We hadden 3 soorten en deze hadden we van
tevoren besproken; appelmoes en appelcompôte uit de winkel en zelf
gemaakte appelmoes gemaakt door de oma van Ingrid Katerberg. Ook hier waren er
verschillende smaken, maar toch vonden veel kinderen de zelfgemaakte appelmoes het lekkerst.
De juf was hier het roerend mee eens. Volgende week is het vakantie en willen we ieder een
hele fijne vakantie wensen.
Nieuws uit groep 3 en 4
Bijna vakantie… en wat is er hard gewerkt de afgelopen weken! Groep 3
gaat na de vakantie al beginnen met kern 3 van veilig leren lezen. En groep
4 begint al met hoofdstuk 3 van taal. Ook hebben we al 2 hoofdstukken van
rekenen afgerond. Laat de vakantie dus maar komen!
Afgelopen dinsdag zijn we naar Aalden geweest om een voorstelling van het
kunstmenu te bekijken. De voorstelling ging over “een geheime brief” en er
werd veel gedanst. Tijdens de voorstelling konden de kinderen allerlei
verschillende schilderijen herkennen die in het stuk voorkwamen. Deze
schilderijen hadden we van te voren in de klas al op het digibord bekeken.
Na aanleiding hiervan hebben we zelf ook een schilderij gemaakt namelijk
“Het meisje met de parel”.
Nieuws uit groep 5 en 6
In groep 5 en 6 hebben we de afgelopen tijd twee projecten gehad. De kinderen vertellen
hierover:
Over de kook
Aan de kook is een project over koken en animatiefilmpjes. Het is een leuk project. Het zijn
leuke filmpjes, zoals een banaan zonder schil. En we hebben zelf een film gemaakt. Dat was heel
leuk. Camille was de kok, en de anderen waren het eten en er was een grote pan. Wij moesten
een kleurplaat maken van een kok met een bakplaat en spatel, en nog een kleurplaat met
pannenkoeken.
Door Quincy en Annet
De geheime brief
Het was leuk om te kijken. Het was interessant om te kijken en de kinderen vonden het leuk. En
er zat veel dans in. Er was een Nederlander, en een uit Israel en een Spanjaard. Er was een
vrouw, die heeft de dans in 5 dagen geleerd. En er was een boef maar die wou de brief stelen.
Door Yannick en Davey
Nieuws uit groep 7 en 8
In een vorige Opsteker hebben we verteld dat onze leerlingen meededen met
de actie Kinderpostzegels, en dat ze heel fanatiek waren. Zelfs zó fanatiek dat
ze voor € 3447,10 aan kaarten, postzegels en dit jaar ook pleisters hebben
verkocht. Wat fantastisch! Diepe buiging voor hen, dat ze tijd en energie over
hebben voor kinderen die het minder goed getroffen hebben.
Op dinsdag 30 oktober (de dinsdag ná de herfstvakantie) is er voor onze
groep een hele dag een activiteit vanuit Kunst en Cultuur. U krijgt hier nog een
brief over mee. Belangrijk is het, dat alle kinderen die dag zoveel mogelijk zwarte kleren aan
moeten.
Huiswerk: Controledictee thema 2: woensdag 31 oktober
Hiep hiep hoera!!
Woensdag 31 oktober
Annebel Prinsen
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AFDELING GEMEENTE COEVORDEN
Aan de ouder(s), verzorger(s),
FIETSENKEURING OP UW SCHOOL.
Voor de kinderen is de fiets het vervoermiddel. Ze gaan er mee naar school, het sportveld,
sporthal, naar een zwembad, familie of naar de winkel. Een fiets moet altijd in orde zijn!
Veel kinderen rijden met een fiets die technisch niet in orde is. Een veilige fiets is van
levensbelang. Niet voor niets zijn jaarlijks 20 doden en 400 zwaargewonden als gevolg
van ongevallen, waarbij fietsers betrokken zijn. Een keihard gegeven. De remmen moeten in orde
zijn, een fiets moet zijn voorzien van een bel en goede banden. Om in het donker op te vallen.
”dus gezien worden”, moet de fiets zijn voorzien van reflectie, cirkelvormige reflectie op banden.
En bij schemer en donker, of overdag bij bv.
dichte mist, is verlichting belangrijk voor eigen veiligheid als fietser.
Maar wilt u zeker weten dat uw kind op een veilige fiets rijdt, dan zult u regelmatig de fiets,
samen met uw kind moeten controleren. Het is ook leerzaam voor uw kind en zullen hierdoor ook
zelf eerder kleine gebreken opmerken. U zorgt (samen) voor snelle reparatie.
Uw school besteedt al veel aandacht aan de verkeersveiligheid in het verkeer. En samen werken
we daarmee aan het verbeteren van de verkeersveiligheid van de fietsers, door een fietsenkeuring
te organiseren.
Veilig Verkeer Nederland afdeling gemeente Coevorden, organiseert op 1 november a.s. om ca.
09.00 uur, voor de groepen 3 t/m 8 een fietsenkeuring op de school.
Hieronder staan nog eens de aandachtspunten waaraan een fiets wettelijk moet voldoen.
Met deze lijst in de hand kunt u de fiets voor de keuring nog eens nalopen. Op de
fietscontrolekaart die het kind na de controle mee krijgt kunt u zien of de fiets geheel in orde is. Is
de fiets geheel in orde krijgt het kind ook de bekende “Deze fiets is “OKE”, stikker. Kinderen die
de fiets ter keuring aanbieden krijgen zeker een attentie, een geel reflecterende
armband. In het donker goed zichtbaar.

FIETSCONTROLE
1. Zit het stuur goed vast
2. De bel is goed te horen
3. De handvatten zitten goed vast
4. De remmen werken goed
5. Zijn de banden goed
6. Zit de zadel goed vast
7. Zit de bagagedrager vast
8. Staat de zadel op juiste hoogte afgesteld
9. Is de ketting goed afgesteld
10. Zit de standaard goed vast
11. Zijn de trappers goed (niet glad en geen versleten blokken. Geen speling trapas)
12. Is er een goed slot
Reflectie
13. Is er een rode reflector aan de achterkant van de fiets
(kan een combinatie zijn van reflector met achterlicht)
14. Beide wielen of banden hebben cirkelvormige zijreflectie
15. Er zitten in beide trappers twee geel/oranje reflectoren
16. Witte reflector aan de voorkant of geïntegreerd in koplamp (nog niet verplicht)
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Verlichting
17. De koplamp werkt
18. Het achterlicht is rood en werkt
19. De dynamo werkt, ook bij nat weer
(Losse verlichtingsset mag, wit en rood. Moet men dan bij zich hebben, kunnen tonen en
moet werken!)
VVN afd. gem. Coevorden ( zie de gemeentegids)

www.veiligverkeernederland.nl

afdeling gemeente Coevorden
Geachte ouder(s), verzorger(s), UW KIND ZIJN OF HAAR FIETS.
Uw kind heeft zijn fiets aan een controle onderworpen. Zijn of haar fiets was geheel in orde of
misschien werden er enige gebreken geconstateerd. U kunt dat zien op de fietscontrolekaart die
uw kind heeft meegekregen. Doel van de controle was natuurlijk de verkeersveiligheid te
bevorderen. Verkeersveiligheid. Niet zo’n leuk onderwerp om over te praten. Toch kunnen we er
niet omheen dat een fietser in ons verkeer meer gevaar loopt dan b.v. een automobilist. Met alle
mogelijke moeite zullen we gezamenlijk moeten proberen om dit gevaar te verminderen. Een
botsing tussen een fiets en een auto loopt bijna altijd slecht af voor de fietser. Een fietser moet
gezien worden. En dat is iets waar de fietser of u als ouder/verzorger van uw kind, zonder al te
veel moeite of kosten veel aan kan doen. Regelmatig de fiets controleren en zo nodig direct
(laten) repareren verkleint de kans op een ongeval sterk. Een goede fietsverlichting, een rode
reflector en reflectoren in de pedalen en wielen zijn van levensbelang. Een goede technische staat
van de fiets is onmisbaar voor een veilige deelname aan het verkeer en is tevens bevorderlijk voor
de levensduur van de fiets. Een losse standaard kan gevaar opleveren en bij een afgelopen ketting
of defecte remkabel mogen we niets meer van de remmen verwachten. Een los stuur of
handvatten is levensgevaarlijk. Dus af en toe ons oog, schroevendraaier of sleutel erover. En als
het even kan, laat uw kind dan mee sleutelen. Het is in het belang van de veiligheid van uw kind.
Veilig Verkeer Nederland
afdeling gemeente Coevorden
( zie de gemeentegids )
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