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Nieuws uit het team
Schoolschaatsen
5, 12 en 19 februari gaan we schaatsen in de Bonte Wever in Assen. De
kinderen hebben hierover allemaal een briefje meegekregen. We
vertrekken om 12.30 en zijn rond 14.45 weer op school. We eten
gezamenlijk een broodje op school. Ankie en haar dochter verzorgen de
schaatslessen.
Inspectiebezoek
We ontvingen op maandag 25 januari een pluim van de inspectrice. Ze
was tevreden over de kwaliteit van het onderwijs. Kinderen met of zonder
zorg krijgen op onze school de juiste begeleiding. Deze begeleiding wordt
goed vastgelegd zodat we altijd weer even terug kunnen kijken wat in het verleden is gedaan. We
zijn erg blij met dit resultaat. Dit geeft ons weer nieuwe energie om te werken aan de
aandachtspunten, die er ook zijn. We hebben al een start gemaakt.
We kunnen terugkijken op een enerverende dag met een goede afloop. Kinderen en ouders
bedankt voor jullie inzet en waardevolle aanvullingen.
Technieklessen
In schooljaar 2012 -2013 is de VPCBO Coevorden gestart met
een bovenschoolse plusklas voor meer – en hoogbegaafde
leerlingen uit de bovenbouw. Dit schooljaar willen we starten
met een techniekklas. Het is een uitbreiding op het aanbod van
de negen VPCBO-scholen om aan de onderwijsbehoeften van alle
kinderen te voldoen. In eerste instantie zal het gaan om een
pilot.
De techniekklas wordt in het leven geroepen voor kinderen die
geïnteresseerd zijn in techniek en graag met de handen werken.
Het zijn kinderen met een praktische intelligentie die het
geweldig vinden om iets te maken.
De technieklessen worden in Sleen en in Coevorden gegeven.
Twee ervaren leerkrachten gaan de kinderen begeleiden. De
leerlingen die worden uitgekozen om deel te nemen aan dit
project, gaan in de maand mei op vier dinsdagmiddagen zich
bezighouden met techniek.
We hopen dat deze pilot een succes wordt, zodat het een vervolg
krijgt in schooljaar 2016- 2017. Via onze nieuwsbrief houden we
u verder op de hoogte.
Voorleesontbijt
De kinderen kwamen in pyjama naar school met kussens, dekens
en knuffels. Het was weer erg gezellig in de klas van juf Hieke.
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Dr. Hees kwam de klas binnen en begon, via een hoed die ze op had, te vertellen over India.
Zo kwam ze bij de geit, de koe van de armen.
Ze las het boekje: We hebben er een geitje bij
voor.
Hierna hebben wij een broodje gegeten, de A.C.
heeft weer lekkere broodjes gesmeerd. Hierna
vertelde ze een verhaal over een geit voor de
oudere kinderen.
Daarna kwam er een geit de klas binnen, de
kinderen mochten de geit aaien, vragen stellen.
Het was een heel gezellige morgen.
Tot slot nog een broodje en drinken en
omkleden.
Excursie
Zoals beloofd willen we elk schooljaar op
excursie gaan. De eerste excursie is gepland op
vrijdag 11 maart. We bezoeken dan de fabriek
van de vader van Marit en Feline. Op dit moment zijn we in het gesprek met de boswachter van
staatsbosbeheer voor een tweede uitstapje. Het is de bedoeling dat we in het voorjaar een
boswandeling gaan organiseren onder leiding van de boswachter.
Geld voor Tejas
De afgelopen maanden hebben we €14,40 opgehaald. Iedereen bedankt voor het sparen.
Nieuws uit de groepen
Groep 1, 3 en 4
Groep 1: Wij werken met het thema “de boerderij”. N.a.v. het boekje we hebben er een geitje bij,
van het voorleesontbijt. Wij gaan hokken bouwen voor de dieren, rijmen, lezen, lettergrepen
lopen en klappen.
Groep 3 en 4
Na de cito’s, inspectiebezoek en het voorleesontbijt, gaan wij weer verder met waar wij gebleven
zijn in de methodes. Voor rekenen zijn wij begonnen aan een nieuw blok. VLL zijn wij in kern 7 en
groep 4 taal in blok 10: een beestenboel. Groep 4 krijgt deze week nieuwe woordjes voor spelling,
om thuis te oefenen. Ook de tafel van 4.
Groep 5 en 6
Wat een drukke week hebben we achter de rug. Inspectiebezoek,
voorleesontbijt en ook de laatste Cito toetsen hebben we gemaakt.
Hard gewerkt maar ook tijd voor andere (leuke) dingen.
Volgende week vrijdag gaan we voor het eerst schaatsen dit
schooljaar, hier kijken we altijd naar uit.
Fijn weekend allemaal!
Groep 7 en 8
Vorige week hebben we alle Cito-toetsen afgerond. Maandag hebben we bezoek gehad van de
inspecteur, wat natuurlijk best spannend was. Gisteren hebben we in onze pyjama heerlijk
ontbeten op school en geluisterd naar dr. Van Hees die ons heeft voorgelezen.
Ook zijn we deze week weer begonnen met een nieuw blok voor rekenen. Groep 7 is bezig met
verhoudingstabellen en procenten; we oefenen met breuken en kommagetallen en zijn op een
verkorte manier aan het vermenigvuldigen. Groep 8 heeft alle lesstof gehad en is alles op eigen
niveau aan het herhalen. Op dit moment zijn ze bezig met de zakrekenmachine.
Met taal heeft groep 8 het over rampen/ geweld veroorzaakt door de natuur en rampen/ geweld
veroorzaakt door mensen (per ongeluk of expres) bijv. een orkaan of een kettingbotsing.
Groep 8 heeft het gehad over verschillende taalmoeilijkheden. Wanneer schrijf je nou na en
wanneer naar? Is het jouw boek of jou boek? Ook zijn ze bezig met een krant te maken over een
dag uit de Tweede Wereldoorlog.
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