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dinsdag 27 augustus
donderdag 29 augustus

belangrijke data voor de komende periode
informatieavond
ouders/verzorgers
Oud papier

Maandagmorgen 19 augustus
Vele ouders/grootouders hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om hun kind in het
klassenlokaal te brengen. De kinderen en de ouders konden toen ook een kijkje nemen in de
andere groepen. Het was een drukte van belang. In de schoolhal stond de koffie klaar en er werd
flink bijgepraat. Al met al was het een gezellig begin van het nieuwe schooljaar.

Jaarkalender
Deze week heeft uw kind de jaarkalender meegekregen. Hierin staat allerlei informatie die
betrekking heeft op school. Ook data van activiteiten vindt u op de kalender. Bewaar de kalender
goed!
Telefoonkaart
Uw kind krijgt vandaag een gele telefoonkaart mee. Wilt u deze kaart volledig invullen voor ieder
kind en het weer meegeven terug naar school? Dan verzamelen wij de kaarten en kunnen
vervolgens heel snel een telefoonnummer vinden als dit nodig is.
Nieuws uit het team
Even voorstellen
Graag wil ik aan het begin van het nieuwe schooljaar mij even voorstellen.
Vanaf 19 augustus ben ik, Tineke Oldenbeuving, de nieuwe intern begeleider
van de school in de Kiel. Sommige ouders heb ik afgelopen maandag al de
hand geschud en er zijn ook al gesprekken gepland. De maandag is in de
regel mijn werkdag. Soms wissel ik die met de woensdag. Dat hangt een
beetje van de afspraken af. Naast mijn werk in de Kiel ben ik ook intern
begeleider van de Paul Krugerschool in Coevorden. Sinds twee jaar geef ik
geen les meer in de klassen. Ik hoop op een mooie tijd in de Kiel. Samen
met de andere teamleden hoop ik de best mogelijke zorg voor uw kinderen
te realiseren.
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Via deze weg wil ik mezelf even voorstellen. Mijn naam is Ellen Kok, ik ben
getrouwd en wij hebben samen 3 kinderen. Wij wonen in Dedemsvaart.
Op woensdag, donderdag en vrijdag kom ik hier eerst om het team van de
Kiel te ondersteunen. Na een inwerkperiode ga ik lesgeven in groep 6,7,8 en
in groep 1,2,3.
Ik ben al meer dan 12 jaar werkzaam in het onderwijs en ik heb al in
verschillende combinatiegroepen lesgegeven.
Met de leerlingen, de ouders en het team verheug ik mij op deze nieuwe
uitdaging. Ik hoop op een gezellig en leerzaam schooljaar.
Informatieavond
Op dinsdagavond hebben we een informatieavond voor alle groepen georganiseerd. Op deze
avond vertelt de leerkracht wat er in dit schooljaar aan de orde komt. Ook is er aandacht voor de
regels en routines. U heeft woensdag al een uitnodiging ontvangen.
De nieuwe rekenmethode
Op dit moment werken we nog met de oude rekenmethode. De firma Alberts, onze
schoolleverancier kan op dit moment niet alles leveren. We hebben via een ander kanaal de
methode besteld. We verwachten dat we volgende week met de nieuwe rekenmethode kunnen
starten.
Nieuws uit de groepen
Kleuternieuws
Na een voor kleuters wel erg lange tijd, zijn we weer begonnen.
De kleutergroep bestaat uit een klein groepje, maar 5
kinderen.
Gelukkig hadden wij al deze week al een “snuffelaar”, Marit
en volgende week komt
Anne-mijn “snuffelen”.
Het thema is vlinders, de ontwikkeling van ei tot vlinder.
Komt u eens kijken naar onze mooie verjaardagskalender?
Ook vinden wij het erg leuk dat groep 3 nog af en toe bij ons
komt en groep 4 komt
Ook bij ons rekenen.
In groep 4 zijn wij druk bezig met automatiseren en in groep
3 nog herhalen.
Volgende week beginnen wij met de nieuwe reken methode.
Groep 3, 4 en 5
De kop is er af, we zijn weer begonnen. We hebben nu al het gevoel dat we er helemaal in zitten.
Toen we maandag op school kwamen, lagen er al veel spullen klaar; een potlood, gum, pen,
kleurdoos en ook al boeken.
De kinderen van groep 3 hebben deze week al 3 woorden geleerd: ik, maan en roos. Ook kunnen
we deze letters al schrijven.
In groep 4 hebben we veel schriften erbij gekregen. Een spellingschrift, een taaloefenschrift,
taalwerkboek, Estafetteschrift.
In groep 5 zijn we druk bezig met automatiseren en we hebben al veel spelletjes geleerd van Met
Sprongen Vooruit. Dit is een methode waarbij we op speelse wijze reken strategieën onder de
knie proberen te krijgen. Volgende week starten we met de nieuwe rekenmethode: Wereld in
getallen
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Dinsdagavond is er de
informatieavond. Eerste behandel
ik de stof van groep 4 en 5 en de
algemene zaken, daarna nog een
apart stukje van groep 3 wat
gericht is op het taalonderwijs.
Vrijdag 30 augustus ben ik
afwezig, ik heb nog een
verhuisdag. Wie mij zal vervangen
is nog niet bekend.
Groep 6,7 en 8
Na genoten te hebben van een
heerlijke vakantie, zijn we
maandag vol goede moed
begonnen aan een nieuw
schooljaar. Vertrouwd, maar toch
ook best wel weer spannend!
Rekenen
We zijn met rekenen deze week even anders begonnen dan we gewend zijn; dit in verband met
de nieuwe rekenmethode die op zich laat wachten. Groep 6 en 7 zijn bezig met automatiseren en
doen rekenspelletjes van Met Sprongen Vooruit. Groep 8 gaat dit jaar nog werken met de
methode Pluspunt, dus zij zijn wel gewoon van start gegaan. Ze zijn bezig met
verhoudingen/schaal en breuken vergelijken.
Taal
Groep 6 is begonnen met het thema schoonmaken. Groep 7 werkt dit blok over energie en groep
8 heeft het over woningen (hoogbouw en laagbouw).
Geschiedenis
Deze week zijn groep 6 en 7 begonnen aan het thema “Nieuwe Werelden”. Ontdekkingsreizen en
Nova Zembla komen onder andere aan bod. Groep 8 werkt over de Industriële Revolutie. Stoom
verandert Nederland. Machines gaan het werk doen!
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