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Juf Tineke 25 jaar werkzaam in het onderwijs
Woensdag wordt het voor juf Tineke een feestdag. Ze is dan 25 jaar
werkzaam in het onderwijs. En dat gaan we vieren. Het feest wordt
gevierd op de Paul Krugerschool in Coevorden. Om er een mooi feest
van te maken hebben we theatergroep ITHAKA uitgenodigd. Zij zullen
het programma:” feestnummer en het feestbeest” voor de juf en alle
kinderen uitvoeren. We willen de ouders bedanken voor hun
bereidwilligheid om de kinderen naar Coevorden te brengen.
Nieuws uit het team
Een nieuw gezicht
Drie morgens in de week zult u een nieuw gezicht zien. Wilma Smit zal ons in de groepen
assisteren. Ze zal voornamelijk gaan werken in de midden- en bovenbouw. Haar taak zal bestaan
uit het ondersteunen van leerlingen die meer zorg nodig hebben. We zijn erg blij dat Wilma bij
ons komt werken.
Hallo Allemaal
Via deze weg wil ik mij even voorstellen. Ik ben Wilma Smit,
getrouwd met Sjon. We hebben samen 4 kinderen, 3 dochters en 1
zoon. Vorig jaar heb ik mijn diploma SPW gehaald en nu mag ik bij
jullie school komen werken als klassenassistente. Hier heb ik echt
veel zin in en ik hoop op veel leuke, gezellige en leerzame uurtjes
met elkaar. Misschien ook nog leuk om te weten, ik geef
gymnastieklessen in Dalerpeel. In mijn vrije tijd doe ik graag leuke
dingen met ons gezin en als ik nog tijd over heb, vind ik een boek
lezen, een schilderij schilderen of een heerlijke lange wandeling
maken ook erg leuk om te doen.
De schoolfotograaf
De fotograaf was helaas ziek. Hij komt nu op dinsdagmiddag 16 september. Ook nu kunnen de
kinderen die nog geen vier zijn op de foto.
PBS
Op maandag 8 december hebben de leerkrachten een studiedag. De leerlingen zijn op deze dag
vrij. In 2015 zal nog een studiedag volgen. Waarschijnlijk valt deze tweede studiedag op een
woensdag. Het was niet mogelijk om de studiedagen op te nemen in de activiteitenkalender We
verwachten veel van de cursus. Binnen PBS is veel aandacht voor positief gedrag. Vanuit de
gedeelde waarden worden gedragsverwachtingen afgeleid. Deze gedragverwachtingen geven
duidelijk aan welk gedrag van de leerling wordt verwacht. Alle medewerkers in de school worden
getraind in het leren bekrachtigen van het gewenste gedrag. Er wordt een systeem uitgewerkt
waarbij de leerlingen bijvoorbeeld met behulp van beloningskaartjes worden aangemoedigd zich
te gedragen conform de gedragsverwachtingen.
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Korfbaltoernooi
Eén team van de bovenbouw zal op vrijdag 12 september onze school vertegenwoordigen. De
moeder van Gijs en Bram zal het team begeleiden.
Inloopmiddag
Op dinsdagmiddag na schooltijd kunt even samen met uw kind het werk van de afgelopen tijd
bekijken. Uw kind kan u vertellen wat ze de afgelopen hebben gedaan in de groep. U bent van
harte welkom om even een kijkje te komen nemen.
Werken aan wat werkt
“Elkaar helpen”
Komende twee weken is het thema: “elkaar helpen”.
Als juffen en meester letten we deze weken extra goed
op, als we zien dat kinderen elkaar -of ons, of zichzelf!helpen. En misschien merkt u het thuis ook op, als uw
zoon of dochter de borden naar de keuken brengt, zijn
kleine broertje helpt met veters strikken, de deur
dichtdoet die open waaide of haar grote zus een glas
drinken inschenkt. Zeg er wat van, maak er een
opmerking over! “Fijn, dat je Maaike ook wat inschenkt”
, Hè, lief dat je de deur voor me opendoet nu ik mijn
handen vol heb met de boodschappen”.
Nieuws uit de groepen
Groep 2 en 3
De kinderen moeten woensdag 10 september om 08.15 uur bij school zijn, i.v.m. het
feest van juf Tineke.
Groep 2: De kleuters hebben hard gewerkt, wij hebben het nu en volgende week
over kleding.
De kinderen zijn gegroeid, dus worden er nieuwe kleren gekocht.
Taal: extra aandacht voor rijmen en luisteren.
Rekenen: begrippen: groot, groter, grootst. Klein, kleiner, kleinst. Koud en heet.
Herhalen vormen: cirkel, vierkant, rechthoek en driehoek.
Cijfer 1.
Deze week leren de kinderen de letter K (kleding).
Groep 3: wat kennen ze al veel woordjes en letters. Ze doen heel goed hun best.
We leren nog 1 woord, en dan kunnen wij kern 1 al afsluiten.
Kern 2 begint met het woordje teen.
De kinderen krijgen vandaag ook weer woordjes veilig en vlot mee, het zou fijn zijn als u iedere
dag 5 minuten de woordjes met hen leest.
Rekenen:
tellen en terugtellen t/m 20, hoeveelheden tellen, akoestisch tellen en doortellen, meer, minder
en evenveel.
Wij zijn al begonnen met week 4.
Groep 4 en 5
De kinderen van groep 4 hebben deze week geoefend met het klokkijken van hele en halve uren.
Met spelling hebben we nu de lange en korte klanken herhaald maar ook de tweetekenklanken.
Volgende week is de fopletter aan de beurt, eer- oor en eur. Maar we laten ons niet foppen!!
Groep 5 is druk met de tafels, sommen op de getallenlijn tot 100 maar ook met sprongen van 1
en 10 tellen tot 1000. Ook zijn we aan het oefenen met het alfabet. We kunnen al 18 woorden op
volgorde van het alfabet zetten waarvan dan soms ook wel 4 woorden met dezelfde letter
beginnen. Zoals u ziet, we zijn erg druk met van alles.
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Groep 4 en 5 hebben 17 september een dictee van het hele blok. De woordjes die al thuis zijn,
kunnen dan nog geoefend worden.
Elke ochtend beginnen we nu in de kring, dat is
erg gezellig met zo’n klein groepje. We vertellen,
zingen liedjes en doen elke woensdag iets met
sociale talenten. Zo hebben we deze weken
gesproken over fijn en rustig werken en wat er al
goed gaat en waar we de komende weken nog op
gaan letten.
Dit schooljaar ben ik gestart met de cursus ‘coöperatieve werkvormen’. De eerste cursusavond
was afgelopen dinsdag. Erg leerzaam en praktisch. We hebben al een vorm uitgeprobeerd in de
klas, het spelletje ‘elftal’.
Bedankt dat er ouders mee willen rijden naar Coevorden voor het feest van juf Tineke.
De kinderen van groep 4 worden om 08.15 op school verwacht, omdat het
feestprogramma om 09.00 begint.
De kinderen van groep 5 vertrekken om 09.15 en we zijn voor 12.30 weer terug op school. De
kinderen zijn allemaal om 12.30 vrij.
Groep 6,7 en 8
Na de eerste kennismaking met onze nieuwe aardrijkunde methode “Zaken van Zwijsen” zijn de
meeste kinderen hier erg enthousiast over. We leren op een leuke manier van alles over
Nederland (groep 6 en 7) en de wereld (groep 8).
In de klas hebben we het gezellig gemaakt door leuke opdrachten op te hangen die gemaakt zijn
voor tekenen en handvaardigheid. Ook hebben we een nieuwe woordspin gemaakt voor “Hoe kan
ik rustig en fijn aan het werk zijn”. Deze hangt voor in de klas, zodat we elkaar er goed aan
kunnen herinneren wat we afgesproken hebben.
De afgelopen week zijn we druk geweest met o.a. deelsommen met rest in groep 6. Voor
sommige kinderen zijn deze sommen nog lastig omdat ze de tafels niet goed beheersen. Een
leuke site om de tafels nog eens op een speelse manier te herhalen is www.onlineklas.nl.
Dit schooljaar ben ik (juf Hieke) samen juf Elleke gestart met de cursus ‘coöperatieve
werkvormen’. De eerste cursusavond was afgelopen dinsdag. Erg leerzaam en praktisch.
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