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belangrijke data voor de komende periode
ma t/m vr 21 t/m 25 oktober herfstvakantie
groep 1 t/m 8
maandag 28 oktober
studiemiddag(kinderen ‟s middags vrij)
team
donderdag 31 oktober
oud papier
Nieuws uit het team
Een nette school
Op drie klussenmorgens per jaar zijn ouders aan
de slag om karweitjes te doen. Ook onze
leerlingen steken de handen uit de mouwen. Op
de foto ziet u Gerrit en Jonnick bezig om het
voorplein bladervrij te maken. Ze vegen de
bladeren bij elkaar en brengen ze met een
kruiwagen weg.
Kinderboekenweek
U hebt vorige week een brief ontvangen over de
activiteiten tijdens de kinderboekenweek.
Gisteren zijn we gestart met dansactiviteiten op
het schoolplein. Dinsdag wordt er een achtkamp
georganiseerd in de turnhal. Op vrijdagmorgen
mogen de ouders mee genieten van de
presentaties.
Ouderbijdrage
Vandaag ontvangt van de schoolkring een brief over de ouderbijdrage. In overleg met de
schoolkring/mr is de bijdrage voor groep 8 iets verhoogd.
De GMR
Via de nieuwsbrief willen wij u op de hoogte houden over de
onderwerpen die tijdens de GMR vergadering besproken zijn.
Maandag 23 september heeft de eerste GMR vergadering van het
nieuwe schooljaar plaatsgevonden.
We hebben met elkaar gesproken over de wisselingen van
personeel bij de verschillende scholen rond de zomervakantie.
We hebben ook van gedachten gewisseld over de profilering van
de scholen. Het is bijvoorbeeld heel belangrijk dat de website van
de scholen up to date blijft om nieuwe ouders goed te
informeren.
Volgend schooljaar gaan we starten met het nieuwe
samenwerkingsverband. Vanuit de VPCBO is er een afgevaardigde
die meepraat vanuit ouders en leerkrachten. Passend onderwijs is
daarom ook een terugkerend onderwerp op onze vergaderingen.
Vanaf aankomend schooljaar kunt u de notulen lezen op de website van de Vereniging.
Daniël de Leeuw, secretaris GMR, VPCBO Coevorden
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Werken aan wat werkt
“Luisteren naar elkaar”
De komende weken gaan we goed letten op
kinderen die kunnen luisteren. En dan bedoelen
we niet (alleen) kinderen die doen wat er gezegd
wordt! Vooral het in staat zijn te luisteren naar
elkaar, luisteren naar wat een ander vertelt,
tegen je zegt is erg belangrijk in een groep. Is
belangrijk voor het ontstaan van vriendschap!”
“Zeg, ik merk dat je goed naar Paul geluisterd
hebt, wat knap!” , “Je stopte met plagen toen
Maartje dat vroeg, heel goed gedaan!” “Wat kan
jij dit verhaal goed navertellen !“
Ook thuis kunt u uw kind een compliment geven
als het goed luistert. “Fijn dat je doet wat mama
vraagt, nu kunnen we sneller naar….” en “Zeg,
knap hoor, je luisterde goed toen oma vertelde
over vroeger.”
Nieuws uit de groepen
Kleuternieuws
De kleuters zijn KLAAR VOOR DE START. De
komende week werken wij over het thema van
de boekenweek. Er wordt veel aandacht besteed
aan voorlezen, na spelen van boekjes, vertellen
enz. Ook wordt er natuurlijk geknutseld,
gespeeld en gebouwd over het thema.
De nieuwe letter voor
de komende 2 weken
is de letter: b,
kleuters mogen weer
iets meenemen voor
de lettermuur. Ook
beginnen wij met de
cijfers, 1 voor groep 1 en 11 voor groep 2. Rekenen groep 3: Hoe is
het mogelijk, het thema van deze week is de gymzaal. het gaat over
tellen, cijfers, dobbelsteen.
v.b.: 10 = 5 stippen en ? (5 stippen), 10 = 4 stippen en ? (6 stippen) en 3 stippen en 2 stippen
=?, enz. De voorloper van de sommen.
Rekenen groep 4: Meten: na de meter hebben we nu de centimeter geleerd. Wij meten nu ook
met een liniaal. Ook hebben we keersommen gemaakt, wat sommige nog erg moeilijk vinden,
v.b.: 3 stapels van 4 blokken is: 3 x 4 blokken, dus 3 x 4
Voorstelling “Clowntje Pompidoe
Op donderdag 26 september 2013 zijn groep 1,2 en 3 naar een voorstelling geweest op
“De Slagkrooie” in Schoonoord. In “Het Prinsenpark” vertelde meneer Pompidoe een verhaal over
zichzelf. Hij kon prachtig vertellen en uitbeelden wat hij allemaal beleefd had. Ook kon hij heel
goed geluiden imiteren die zijn verhaal extra leuk maakten. Zo kon hij vogels, paarden en andere
dieren na doen, maar ook regen en andere omgevingsgeluiden. Tijdens de voorstelling werd er
veel hulp van de kinderen gevraagd. Gelukkig liep het verhaal goed af! Hier nog een paar foto‟s
van de voorstelling.
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Groep 3, 4 en 5
Een week van hard werken maar ook hadden groep 4 en 5 een voorstelling met de naam „Scheet‟
en natuurlijk de opening van de Kinderboekenweek.
We gingen op de fiets naar de voorstelling toe, de kinderen hebben laten zien hoe goed ze kunnen
fietsen. Ik ben trots op jullie! De voorstelling vond plaats in een speellokaal maar ook gingen we
naar een boerderij in Holsloot. De professor vond
dat de scheten van de koe slecht waren voor het
milieu en wilde toch eigenlijk niet naar de
boerderij. Eenmaal daar aangekomen werd hij
verliefd op koe Ilona. Hij wilde de koe mee naar
huis nemen maar dit kon helaas niet. Een leuke
ervaring.
Ook zijn we in de klas druk met van alles en nog
wat. Lezen, rekenen en niet alleen uit de boeken
maar gelukkig zijn er ook veel spelletjes die
aansluiten op de onderwerpen waar we mee
bezig zijn.
Groep 3 heeft nu de b-d en p geleerd. Nu
moeten we ze nog goed uit elkaar kunnen
houden, oefening baart kunst.
Groep 4 is naast de methodes ook druk bezig met junior informatie. Een boekje lezen en daarbij
vragen beantwoorden. Goed voor de technische leesontwikkeling en begrijpend lezen.
De kinderen van groep 5 zijn druk met de tafels en ook met digitaal klokkijken. Een reactie was:
„Juf, nu we het veel geoefend hebben wordt het ook leuk‟ en zo is het ook. Nu we het allemaal
beter begrijpen, gaat het makkelijker en wordt het leuker.
Vandaag is het dierendag. We hadden bezoek van veel dieren wat natuurlijk ook erg gezellig was.
Vandaag bleef Ebbe de hele dag in de klas, wat we ook erg gezellig vonden.
Volgende week vrijdag de afsluiting van de Kinderboekenweek, u komt toch ook kijken?
Groep 6, 7 en 8
Meer dan een week zijn alle kinderen van onze
groep druk geweest met de
kinderpostzegelactie. Wat heeft iedereen goed
zijn best gedaan. Er waren zelfs kinderen die
niet genoeg hadden aan één lijst. Kortom,
allemaal bedankt voor jullie inzet! Afgelopen
woensdag zijn we met de hele school gestart
met de Kinderboekenweek . Natuurlijk is dat
niet onopgemerkt gebleven, er waren zelfs
ouders die fanatiek meededen met de fitness
activiteiten op de vroege ochtend. De komende
week zal er ook in onze klas nog meer
aandacht zijn voor lezen dan anders. Uit groep
4, groep 5/6 en uit groep 7/8 zal er een
voorleeskampioen tevoorschijn komen, deze
kampioenen mogen tijdens de gezamenlijke afsluiting van de Kinderboekenweek aan iedereen
laten horen waarom zij verkozen zijn tot kampioen.
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