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dinsdag 10 september
Vrijdag 13 september

belangrijke data voor de komende periode
Inloopmiddag 15.15 tot 16.15
ouders/verzorgers
korfbaltoernooi
groep 5 t/m 8

Nieuws uit het team
Inloopuur
Op dinsdag 10 september kunt u na schooltijd samen met
uw kind in het klaslokaal kijken. Uw kind kan u dan
vertellen wat ze de afgelopen tijd hebben geleerd. Neem
een kijkje in de leerboeken en in de schriften van uw kind.
Binnenkomen en uitgaan
We zijn erg blij dat de ouders buiten op hun kind wachten.
Nu is er meer ruimte voor de leerling om zijn/haar jas aan
te doen en zijn/haar spulletjes te pakken.
Sinds een jaar gaan de leerlingen onder begeleiding van de juf naar hun lokaal. Ook hier zijn we
erg tevreden over. Op dit moment gaan nog veel ouders van groep 3 mee naar binnen. Een
goede zaak om je kind nog even te ondersteunen. We denken dat na de herfstvakantie de
kinderen van groep 3 wel zelfstandig naar binnen kunnen gaan. Dit levert twee voordelen op: Er is
meer ruimte in de gang en de leerlingen worden zelfstandig. Natuurlijk blijft altijd de mogelijkheid
bestaan om de leerkracht ’s morgens even kort te spreken.
De nieuwe rekenmethode
Dinsdag hebben de meesters en juffen uitleg gehad over onze nieuwe rekenmethode. Tijdens het
inloopuur kunt u de boekjes goed bekijken. Deze rekenmethode is uitstekend geschikt voor
combinatiegroepen. Vier dagen in de week krijgen de leerlingen rekeninstructie. Op de andere
momenten zijn de leerlingen zelfstandig aan de slag.
Even voorstellen
Hallo allemaal,
Mijn naam is Marjan Schonewille en ik ben 29 jaar. Ik woon
in Hoogeveen samen met mijn vriend en ons hondje. Sinds
2007 werk ik als juf binnen het onderwijs. In mijn vrije tijd
zing ik o.a. bij een koor en geef ik club aan kinderen van de
kerk. Verder vind ik het leuk om bezig te zijn met
computers. Ook houd ik van lezen en zwemmen. Dit
schooljaar geef ik op maandag en dinsdag les aan groep 5/6
op de Mijndert van der Thijnenschool in Coevorden. Op
woensdag, donderdag en vrijdag zal ik hier te vinden zijn,
totdat juf Ellen weer beter is. Ik geef dan les in groep 6/7/8
(wo en vr) en in groep 1/2/3 (do). Ik hoop samen met de
kinderen en de collega’s een leuke tijd te hebben op CBS De
Kiel, maar dat gaat vast lukken!
Groetjes, Juf Marjan
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Geachte ouder(s)/verzorger(s) en kinderen van de Kiel,
ik zal mij eerst even voorstellen: mijn naam is Marye ter Bekke, ik ben 25
jaar en werkzaam bij RENN4 SENSOR als onderwijsassistent. Ik richt mij
voornamelijk op cluster 1 t/m 4 leerlingen. Dit zijn leerlingen met
gedrags/ontwikkelings problemen, communicatieve problemen en zeer
moeilijk lerende kinderen in de leeftijd van 4 tot 16 jaar. Ik begeleid
leerlingen zowel één op één als klassikaal, op sociaal-emotioneel gebied en
met het plannen van huiswerk.
Het creëren van een goed pedagogisch klimaat, een veilige
werk/leeromgeving en individuele begeleiding, maken het werk als
onderwijsassistent voor mij leuk en uitdagend.
Dit schooljaar zal ik dan ook elke dinsdag morgen bij jullie op school te
vinden zijn, om daar de kinderen met een rugzakje extra begeleiding te
geven. Ik heb inmiddels al even kennis gemaakt op de school en ga met
veel enthousiasme het schooljaar tegemoet. Mochten jullie mij zien lopen en nog vragen hebben,
stel ze gerust.
Groetjes Marye ter Bekke.
Stichting Welzijn 2000
Stichting Welzijn 2000 houdt net als vorig jaar 'Coevorden's got talent’. Jongeren tussen de 10 en
23 jaar kunnen zich aanmelden. De jury maakt een selectie van kandidaten. De finale is op
zaterdag 28 september in Theater Hofpoort.
Wie kan dansen, zingen, een muziekinstrument bespelen, goochelen , een acrobatische act
uitvoert of een ander ongekend talent heeft, kan zich aanmelden.
Daarvoor moet voor 11 september een filmpje worden gestuurd naar jimmy@welzijn2000.nl met
vermelding van naam, adres, leeftijd, telefoonnummer, e-mailadres, een beschrijving van het
talent, de benodigde tijd voor, eventuele bijzonderheden en een link naar het filmpje op YouTube.
Nieuws uit de groepen
Kleuternieuws
De
kleuters werken en spelen nog over het thema vlinders.
Wij hebben een vlinder gevouwen, geleerd dat de vleugels van een vlinder gelijk zijn (symetrisch)
en dat vinden wij nog erg moeilijk.
Tellen tot 10 met groep 1 en terug van 5 naar 0, groep 2 tellen tot 20 en terug van 10 naar 0.
De letter die wij geleerd hebben is de V, vraag uw kind maar naar de beweging die er bij hoort.
Ook leren wij dat een zin uit woorden bestaat en hoeveel woorden er in de zin staan.
Ze mogen natuurlijk weer iets meenemen van huis voor de lettermuur.
Volgende week gaan wij werken over het thema: lieveheersbeestjes.
De bijbel verhalen gaan de komende tijd over Kaïn en
Abel.
Wij leren hier ook een lied over:
Ja, Abel, ja, God luistert naar je stem;
Hoor Abel, hoor, je bent een vriend van Hem.
Nee, Kaïn, nee, je mag je broer niet slaan;
O, Kaïn, o, je hebt het toch gedaan.
U leest het wel, er wordt hard gewerkt.
Groep 3, 4 en 5
Allereerst bedankt voor jullie aanwezigheid en belangstelling tijdens de informatieavond.
Ook heb ik alle gele gegevenskaarten terug gekregen maar helaas nog niet alle rapporten.
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Wat kennen de kinderen al veel letters. We kunnen ze opzeggen maar ook al schrijven. We zijn
elke dag druk met woorden hakken en ook met de letterdoos kunnen we al woorden maken. Op
de computer werken we met Zoem en ook dat hebben we allemaal al af.
Rekenen:
Groep 3: Het eerste blok gaat over het nieuwe schooljaar, wij tellen, getalbegrip, meer-minder,
enz.
Groep 4: het eerste blok gaat over familie: de getallenlijn is erg belangrijk, waar staat 40 op de
getallenlijn tot 100? Ook geldsommen (muntgeld), klok kijken (hele en halve uren) komen aan
bod.
Ook beginnen wij met keersommen, 4 stapeltjes van 2 boeken = 2+2+2+2,
dus 4x2
In groep 4 hebben we het over verschillende soorten beleg. Je kunt beleg op
je brood smeren, leggen of strooien.
In groep 5 zijn we met rekenen druk met klokkijken zowel analoog als
digitaal. Ook is de introductie van de tafel van 7 al geweest. De nieuwe
methode bevalt ons in groep 5 erg goed. Als je klaar bent met de les, kun je
verder met de weektaak.
Met taal gaan we nu al weer een stap verder met het alfabet.
Als de eerste letter gelijk is, dan kijken we naar de tweede
letter.
De kinderen van groep 4 en 5 hebben geen woordjes mee
gekregen deze week. Volgende week werken we aan les 7 en
8 en dit is een herhaling van het hele blok. De woordjes die
al geleerd zijn, kunnen dus thuis herhaald worden.
Tijdens de informatieavond vertelde ik over de
categorieënkaart van spelling. Alle kinderen van groep 4 en 5
krijgen een kaart mee naar huis.
Groep 6/7/8
De afgelopen weken hebben we de tijd gehad om weer te
wennen aan alle dingen die bij school horen. Inmiddels zitten we weer helemaal in het ritme en
zijn ook de ouders (dankzij de informatieavond) op de hoogte van alles wat we dit schooljaar gaan
doen. Al zijn we nog maar een paar weken bezig, toch is er al heel wat gebeurd. Er hangt sinds
woensdag een prachtige verjaardagskalender achter in de klas, die we tijdens de tekenlessen
gemaakt hebben. En natuurlijk zijn we volop begonnen met onze nieuwe rekenmethode! Voor
aardrijkskunde hebben we zelfs grondboringen gedaan om te kijken naar de verschillende
grondlagen in Nederland. Een goed begin is het halve werk .
Groetjes, de juffen van groep 6/7/8
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