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Nieuws uit het team
De NSCCT-toets
Dit schooljaar, in de maand november, willen we starten met het afnemen van de NSCCT-toets in
groep 4 en in groep 6. De makers van de toets schrijven het volgende:
Om in te kunnen inschatten tot welk ontwikkelingsprofiel een leerling behoort kan de NSCCT (=
Niet-Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test) worden afgenomen. Deze test screent de capaciteiten
van leerlingen en vergelijkt ze met de inschatting hiervan door de leerkracht. Bij onderpresteren
blijven de verwachting van de leerkracht en de toetsresultaten uit het leerlingvolgsysteem achter
bij de capaciteiten van de leerling: de leerling presteert op school slechter dan de testuitslag doet
verwachten. Vooral het signaleren van onderpresteren vanaf groep 4 is belangrijk omdat er dan
nog tijd is om de achterstanden aan te pakken. De
school kan daarmee ook de kwaliteit van het
onderwijs evalueren en op tijd bepalen waar extra
aandacht aan moet worden besteed.
Binnenkort ontvangt u een brief over de toets.
Ontruimingsoefening
Donderdagmorgen hebben we ontruimingsoefening
gehouden. Deze oefening doen we twee keer per
jaar.
Leerlingenraad
Vrijdagmorgen 26 september is de leerlingenraad
bijeen geweest. Aanwezig waren Esmee,
Ditte,Jonas, Danielle en meester Herman
Over de volgende onderwerpen is gesproken:
 Kan er nog een schommel bijkomen?
 We vinden het fijn dat de schuurdeur open gaat zodat we met meer dingen kunnen spelen.
 Kan de basket ook verplaatst worden ?
 De kinderen voelen zich veilig op school.
 De juffen doen erg hun best.
 We moeten eraan denken dat we tussen de bloembakken en het schoolgebouw fietsen.
60 jaar Kinderboekenweek

Ook dit jaar doen we op CBS De Kiel weer mee met de Kinderboekenweek.
Dit jaar vindt alweer de 60ste Kinderboekenweek plaats. Een perfect moment om het kinderboek te
vieren. Het thema is dit jaar "Feest" In de hal zal een boeken tafel staan, met boeken die bij het
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thema passen. We zijn de Boekenweek gezamenlijk gestart op woensdag 1 oktober. We gingen
toen samen puzzelen aan voorkanten van kinderboeken.
Van 1 tot 10 oktober besteden we op allerlei manieren aandacht aan het lezen. In elke groep
hebben we boeken en activiteiten die passen bij het thema “Feest”. Ook u kunt thuis natuurlijk
meedoen. Samen met uw kind(eren) voorlezen of laten voorlezen. Een feestelijke bezigheid.
Natuurlijk willen we u als ouders ook laten weten wat er zoal gebeurd is.
Op vrijdag 10 oktober sluiten we op school de Kinderboekenweek gezamenlijk af. Hierbij nodigen
wij u uit om dit feest met ons mee te vieren. Ook opa’s en oma’s zijn van harte welkom. Het feest
begint om 11 uur

Daarnaast mogen de kinderen één boek meenemen naar school, waar ze zelf niet meer in kijken of
lezen. Ze krijgen dan een tegoedbon van de eigen juf. Alle boeken komen in de hal te liggen en op
vrijdag mogen ze met de tegoedbon, weer één boek uitkiezen om mee te nemen naar huis.
Let dus goed op!! Als je geen boek inlevert, kun je ook niet een boek kiezen.
Nieuws van de GMR
Op maandag 22 september heeft de GMR voor het eerst dit schooljaar weer vergaderd Via de
nieuwsbrief willen wij u op de hoogte houden van
de onderwerpen die tijdens deze vergadering
besproken zijn.
De volgende punten zijn aan de orde geweest:
 Het bestuursformatieplan
 Personeelsenquête
 Het strategisch beleidsplan
 Scholing CNV. Deze scholingsavond zal gehouden
worden op maandag 3 november.
 Passend Onderwijs
Namens de GMR, Daniël de Leeuw, secretaris GMR
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Gratis activiteiten week van de opvoeding 6 t/m 12 oktober
Ruim 2,5 miljoen Nederlanders zorgen dagelijks voor hun gezin.
Een taak die bestaat uit plezier maken en doorzetten, uit geluk
en stress, uit genieten en geduld oefenen. Dat alles komt
samen in het motto ‘ik tel tot 10’: het thema van deze week.
Vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin organiseren we allerlei
activiteiten voor kinderen in verschillende leeftijdscategorieën.
De grootste activiteit is de voorstelling van Sara Kroos in Theater de Muzeval. Ze speelt
grotendeels ‘van jewelste’ en aansluitend zal zij nog een inhoudelijk gedeelte gaan invullen. Deze
bijzondere avond organiseren we graag voor ouders, zeker voor hen die normaliter niet in de
gelegenheid zijn om naar iets dergelijks te kunnen gaan. Om wat voor reden dan ook.
Aanmelden kan middels een mailtje naar info@centrumjeugdengezin.nl of bellen naar 08008505050 o.v.v. naam, adres, aantal kaarten (max 4).
Voor meer informatie en opgave overige activiteiten verwijzen we graag naar onze
website: www.centrumjeugdengezin.nl
Programma Coevorden:
Dinsdag 7 oktober: Kindertekeningen, wat vertellen deze.
Activiteit voor ouders/verzorgers, graag een tekening van uw kind meenemen.
Tijd: 13:30 - 15:15 uur in de Brede School Coevorden.
Dinsdag 7 oktober : Sara Kroos, voorstelling 'van jewelste'.
Voorstelling voor ouders/verzorgers.
Aanvang 19:30 - 22:00 uur in de Muzeval Emmen.
Woensdag 8 oktober: Homestart gezonde traktaties maken.
Activiteit voor ouders/verzorgers van kinderen in de leeftijd van 3 tot 10 jaar.
Tijd: 09:30 - 11:30 uur in de Brede School Coevorden
Woensdag 8 oktober conditietraining 'kick the beat'.
Activiteit voor iedereen in de leeftijd van 10 tot 21 jaar.
Tijd: 18:00 - 19:00 uur in Fitness Kokoro Coevorden.
Donderdag 9 oktober: Baby Sensory
Activiteit voor ouders/verzorgers met kinderen van 0 - 1
jaar.
Tijd: 13:30-15:00 uur in de Brede School Coevorden
Vrijdag 10 oktober: Inspiratie workshop door
ouders en voor ouders.
Voor ouders/verzorgers van kinderen in de leeftijd van 3 tot 10 jaar.
Tijd: 09:00 - 11:30 uur in de Brede School Coevorden.
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.”
Geld voor Tejas
In de maanden augustus en september hebben we €23,52 gespaard voor Tejas. Iedereen hartelijk
bedankt!
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Nieuws uit de groepen
Groep 2 en 3:
Het thema voor groep 2 is FEEST, want wij besteden natuurlijk aandacht
aan de Kinderboekenweek. De nieuwe letter is de letter f, neemt uw kind
iets mee voor de lettermuur? Voor rekenen leren wij het cijfer 3 en het
begrip breed-smal, breed, breder, breedst en smal, smaller, smalst Ook
van breed naar smal en van smal naar breed.
Groep 3 werkt heel erg hard, ze hebben kern 2 al afgerond en wij zijn nu
begonnen met kern 3. De woorden van kern 3 zijn: door, poes, koek, ijs
en zeep.
Rekenen: blok 2 ronden wij deze 2 weken ook af. Getalbegrip is erg belangrijk: tellen, ook met
sprongen van 2 en terug tellen. Ook beginnen wij met splitsen: 3: 3-0, 2-1. 1-2 m 0-3.
Wij zijn samen druk bezig met het oefenen voor volgende week vrijdag. U komt toch ook kijken?
Na de herfstvakantie wordt er afscheid genomen in de hal, dus geen knuffel, kusje meer in de klas.
Ook wens ik iedereen een prettige vakantie, geniet er van.
Groep 4 en 5
We werken erg hard in groep 4 en 5. We hebben allemaal het goede tempo te pakken en hebben
nu vaak zelfs tijd over. Groep 4 heeft vorige week de tafel van 2 mee naar huis gekregen. Vandaag
mochten alle kinderen de tafel bij mij opzeggen. Dit was de eerste tafel
van dit schooljaar, het is belangrijk om de tafels thuis te blijven
oefenen.
Groep 5 is maandag begonnen met de deelsommen en dan is het heel
handig om de tafels goed te kennen.
Ik hoor dat veel kinderen goed oefenen met BLOON op de computer,
super om te horen! Wilt u wel even meekijken welk dictee de kinderen
oefenen?
Vanaf deze week helpt Jannie Meijer op maandag en vrijdag met extra
lezen. Een aantal kinderen van groep 3,4 en 5 leest met haar. We zijn
erg blij met de extra hulp.
Woensdag hebben we de opening gehad van de Kinderboekenweek. Het
was leuk om alle kinderen hiermee bezig te zien. Lezen is leuk maar ook belangrijk, in de klas
besteden we er veel tijd aan d.m.v. verschillende manieren van lezen. De kinderen zijn erg
enthousiast over Theaterlezen. We leren het beste als we er ook plezier aan beleven. We zijn ook
druk bezig met het instuderen voor de afsluiting van de Kinderboekenweek. Wat we precies gaan
doen, is een verrassing. U komt toch ook kijken?
De kinderen van groep 5 hebben allemaal een prachtige collage gemaakt van hun leven. Deze zijn
te bewonderen in de hal.
Sinds vorige week is er op dinsdag een nieuwe juf in de klas. Dit is juf Elske, zij studeert aan de
PABO en zit in het eerste leerjaar. Volgende week is ze er de hele week.
Ik wens jullie een fijne vakantie!
Groep 6, 7 en 8
Woensdag zijn we begonnen met de Kinderboekenweek!
Alle kinderen kregen een puzzelstukje van een boek,
vervolgens moesten ze van deze boeken één geheel maken.
Er werd leuk meegedaan, en de puzzels waren zo klaar!
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Willen de kinderen van groep 8 er iedere vrijdag aan denken
hun huiswerk mee te nemen? Het werk wordt op vrijdag
besproken en moet dan dus aanwezig zijn. Is dit niet het geval,
dan krijgt het kind helaas extra huiswerk mee… Dit zou
natuurlijk jammer zijn!
We hebben de klas weer lekker opgefleurd!
Deze schattige katjes zijn gemaakt door
onze kinderen! Ook zijn er leuke
boekenbeestjes gemaakt, voorzien van
lievelingsboek.
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