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belangrijke data voor de komende periode
donderdag 25 september
oud papier
vrijdag 26 september
Vergadering leerlingenraad
donderdag 2 oktober
ontruimingsoefening
groep 1 t/m 8
ma 13 t/m vr 17 oktober
herfstvakantie
groep 1 t/m 8
Nieuws uit het team
Oktobermaand kindermaand
Vandaag ontvangen de leerlingen een programmaboekje van het
cultuurevenement Oktobermaand Kindermaand.
Drenthe heeft Oktobermaand Kindermaand uitgroepen tot
Kindermaand. Gedurende deze maand worden kinderen en hun
ouders in de weekenden gestimuleerd kennis te maken met kunst
en cultuur door middel van tal van activiteiten.
Voor kinderen zijn voorstellingen, workshops en lessen gratis te
bezoeken.
Nieuws van de GMR
Maandag 22 september vindt onze eerste GMR vergadering van dit schooljaar plaats op de Paul
Krugerschool te Coevorden.
Via de nieuwsbrief willen wij u op de hoogte houden van de onderwerpen die tijdens
deze vergadering besproken worden.
De volgende punten komen aan de orde:
 Het bestuursformatieplan
 De samenstelling van de GMR
 Passend Onderwijs
Namens de GMR, Daniël de Leeuw, secretaris GMR
Lieve kinderen en ouders,
Wat heb ik een prachtige dag
gehad afgelopen woensdag. Te
midden van de kinderen en
ouders van beide scholen waar
ik werk, collega’s en familie, ben
ik toe gezongen en in het
zonnetje gezet. Samen hebben
we kunnen genieten van een
prachtige voorstelling door
Baukje en Carla en niet te
vergeten verschillende kinderen van de beide scholen. Wat een mooie liedjes en cadeaus waren
er. Het fototoestel heb ik inmiddels uitgekozen en ik hoop er snel een foto in de klassen mee te
kunnen maken. En wat een prachtige bloemen. Mijn woonkamer staat er helemaal vol mee. En de
tekeningen laten steeds een andere kant van mij zien. Zo zie je maar weer hoe de kinderen tegen
je aankijken .
Voor alle goede wensen, tekeningen, cadeaus en vooral door jullie aanwezigheid is dit voor mij
een prachtig feest geworden. Hartelijk dank voor alles,
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Juf Tineke van Dijk
Werken aan wat werkt
“Netjes omgaan met de spullen van school en van jezelf”
Deze week gaan we op school (en we hopen u thuis ook!) vooral letten op
het netjes omgaan met spullen van jezelf en anderen. Kinderen zullen het te
horen krijgen, als ze hun schriften netjes opruimen, hun jas ophangen, het
geleende potlood goed teruggeven en hun plek netjes houden!
Ook thuis kunt u hier meer op letten. “Lieverd, fijn dat je je jas meteen aan
de kapstok hangt”, “Mooi zo, je hebt je vuile kleren in de wasmand gegooid,
goed van je!!”
“Tjonge, wat geweldig dat je je speelgoed in het krat hebt gedaan!”
Belangrijk is, dat we heel precies benoemen waar we blij mee zijn. “Goed zo”
klinkt aardig, maar wát is er goed?? “Goed zo, je hebt je tafel opgeruimd,
klasse!”
Zo weten kinderen die hier nog moeite mee hebben precies wanneer je een
complimentje mag verwachten!!
Nieuws uit de groepen
Kleutergroep
Het thema van de komende weken is herfst, in de hal kunt u de mooie herfsttafel bewonderen.
Ook hebben de kinderen mooie spinnen in een web gemaakt.
Rekenen: extra aandacht voor wegen en vormen: vierkant, driehoek, rechthoek, cirkel, ruit, ovaal
en vlieger.
Taal: de letter voor de komende 2 weken is de h, denk aan de lettermuur.
Ook extra aandacht voor letter, woord en zin.
Groep 3
De eerste toetsen zijn gemaakt, voor VLL kern 1 en voor rekenen blok 1.
De woorden die wij de komende week leren zijn de: neus (eu), buik (b en ui),
oog (g).
Denkt u er aan om de woordjes van veilig en vlot te oefenen, erg belangrijk.
Rekenen: tellen en terug tellen tot 20, dagen van de week, routes beschrijven en wij beginnen
met splitsen. Ook leren de kinderen de verliefde harten en de buurgetallen:
0 is de kleine buur van 1 en 2 de grote buur.
Groep 4 en 5
Deze week leek wel een toetsweek. Een rekentoets, herhalingsdictee en zelfs vandaag ook nog
een geschiedenistoets. Volgende week beginnen we met veel vakken dus weer met een nieuw
blok. Het blijft belangrijk om de woordjes van dictee thuis te oefenen.
In groep 4 oefenen we het lezen en schrijven extra omdat de kinderen dit nog moeilijk vinden. In
groep 5 oefenen we extra met het digitaal klokkijken. We beginnen daarbij weer met de basis,
eerst hele uren en dit bouwen we verder uit.
Groep 6,7 en 8
We zijn inmiddels alweer 5 weken aan het werk op school; dit betekent dat de
eerste toetsen alweer geweest zijn.
Deze week zijn we begonnen aan een nieuw blok van taal. Groep 6 heeft het
over familie. Wie is nou je tante en wat is nou een schoonzus? Een zwager
vinden ze nog wel lastig! Groep 7 werkt dit blok over “de mens”. We hebben
het al gehad over je uiterlijk en je innerlijk. Wat hoort er nou precies bij
innerlijk? Ze kunnen van zichzelf al aardig hun karaktereigenschappen
omschrijven. Groep 8 heeft het over autochtonen en allochtonen. We hebben
het gehad over mensen uit koloniën, uit armere landen en uit onveilige
landen.
Ook hebben we deze week het eerste blok van rekenen afgerond. Wat zijn de
tafels toch belangrijk. Vooral bij de moeilijke deelsommen van groep 7, waarbij hulprijtjes
gemaakt moeten worden en de vermenigvuldigsommen die we nou met een verkorte manier
onder elkaar uitrekenen. Groep 6 is druk aan het oefenen met de lengtematen. Hoeveel cm
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passen er nou in een meter? Ook hebben we geoefend met de kalender. Hoeveel maanden zitten
er in een kwartaal? Joris is 11 mei jarig. Xander 2 weken later. Welke datum is dat? Groep 8
rekent 4 dagen per week bij juf Elleke. Ze hebben daar inmiddels ook de eerste toets gemaakt.
Afgelopen vrijdag was natuurlijk het korfbaltoernooi. Ook in onze klas waren er een aantal
fanatieke sporters die meegedaan hebben aan het toernooi. Goed gedaan allemaal!! Op woensdag
hebben we nog een klein feestje gehouden ter ere van het huwelijk van juf Marjan en haar man
Roeland. Het was supergezellig en het bruidspaar wil jullie allemaal nogmaals bedanken voor
alles!!!
Volgende week woensdag 24 september start de
kinderpostzegelactie. De kinderen van groep 6,7 en 8
gaan hun best doen om weer zoveel mogelijk
postzegels te verkopen. Ze mogen hier om 12.00 uur
mee starten! We wensen ze veel succes!

Huwelijksfeest juf Marjan en Roeland
We hebben een leuk feestje gevierd.
Allereerst werden de kinderen binnen gehaald met drinken en een heerlijk gebakje.
Toen werden juf en haar man verwend met heel veel cadeautjes.
Tot slot hebben we een heel leuk spel gedaan nl. levend bingo.
Het feestje was natuurlijk weer veel te snel afgelopen.
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