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belangrijke data voor de komende periode
woensdag 9 september
inloopmiddag
vrijdag 11 september
schoolkorfbaltoernooi
donderdag 17 september
uitgifte Info nummer 3
maandag 21 september
schoolfotograaf
donderdag 24 september
oud papier
vrijdag 25 september
vergadering leerlingenraad

ouders/verzorgers
groep 5 t/m 8

Nieuws uit het team
Afscheid van twee leden uit de schoolkring
Vrijdag 18 september neemt de schoolkring officieel afscheid van twee betrokken
schoolkringleden. Jarenlang hebben Barbara Enting en Brenda Pot zitting gehad in de schoolkring.
Barbara was al die jaren voorzitter van de schoolkring en Brenda schreef de notulen. We willen de
beide dames bedanken voor hun inzet.
Het vervoer naar de sporthal
De subsidie voor het busvervoer naar de sporthal is gestopt. De oudere kinderen gaan nu op de
fiets en de jongsten met de auto. We zijn blij dat we zoveel hulp
hebben van de ouders. We hebben ouders bereid gevonden om
de leerlingen te begeleiden op de fiets. Ook zijn er ouders die de
kinderen met de auto brengen en halen. Ouders allemaal
ontzettend bedankt voor uw steun.
Juf Beppie
Op donderdag ondersteunt Beppie de onderbouwgroepen. Ook
verzorgt ze op deze dag de TSO
De Schoolkring
Maandag 7 september vergadert de schoolkring. Dit is weer de eerste vergadering in het nieuwe
schooljaar.
Onze vrijwilligers
We zijn blij dat zoveel vrijwilligers ons helpen. Dit zorg ervoor dat we iets extra’s voor de
leerlingen kunnen doen. Hierbij een overzicht :
 Juf Tamara ondersteunt op vier morgens de onderbouwgroep.
 Juf Beppie helpt op donderdagmorgen de onderbouwgroep. Tamara werkt dan op de
Slagkrooie.
 Juf Heleen geeft op woensdagmorgen een extra Engelse les.
 Meester Gijs fietst op maandagmiddag met de leerlingen naar de
turnhal. Ook helpt hij de juffen bij de gymles. Meester Gijs is
veertig jaar gymleraar geweest en nog steeds is hij zo fris als een
hoentje.
 Juf Angelina ondersteunt op vrijdagmiddag de bovenbouw bij de
handvaardigheidles.
Naast deze vrijwilligers zijn er ook veel ouders die ons helpen. Zo zijn er ouders die o.a. helpen bij
de sporttoernooien of die voor het vervoer zorgen naar de turnhal en naar het speellokaal van de
Slagkrooie.
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Een hartelijke dank voor al die vrijwilligers en ouders die ons zo helpen.
De activiteitenkalender.
In de kalender staat Hemelvaartsdag op vrijdag 6 mei. Dit moet natuurlijk donderdag 5 mei zijn.
De zolder
In het voorjaar is het dak van onze school gerenoveerd. Door deze werkzaamheden is het nu erg
stoffig op de zolder. We willen graag weer de zolder stofvrij maken. Wie wil tegen een vergoeding
de zolder stofzuigen ? Meester Herman kan u meer informatie verstrekken.
De schoolfotograaf
Maandagmorgen 21 september komt de schoolfotograaf op school. In de loop
van de morgen gaat hij naar de Slagkrooie om daar verder te gaan met zijn
werkzaamheden
Inloopmiddag.
Op woensdag 9 september hebben we de eerste inloopmiddag gepland. U
krijgt dan de gelegenheid om het werk van uw kind te bekijken. Uw kind mag
het werk aan u laten zien. De leerkracht is dan ook aanwezig om eventuele vragen te
beantwoorden. Tot 14.00 uur staan de deuren voor u open.
Opbouwwerker op de school.
Graag stel ik mij aan u voor:
Ik ben Natascha Wemmenhove, 30 jaar, moeder van 2 kinderen en werk bij
Maatschappelijk Welzijn Coevorden.
Vanaf donderdag 3 september , van 12.30 tot 13.30 uur, ben ik aanwezig
op de school en kunt u met mij in gesprek of een afspraak maken.
U kunt bij mij laagdrempelig terecht voor:
Tips en advies over opvoeden/opgroeien
Zorgen of vragen over uw (thuis)situatie
Advies en ondersteuning
Etc.
Daarnaast bezoek ik alle gezinnen, waarvan het kind voor het eerst naar de basisschool gaat. In
deze bezoekjes leg ik uit wat ik doe.
Naast de donderdagmiddag ben ik de werkweek bereikbaar via mail en mobiel nummer:
nwemmenhove@mwcoevorden.nl
tel :06-23799943
Met vriendelijke groet,
Natascha Wemmenhove
Jongeren- en opbouwwerker in Coevorden en Schoonoord
Nieuws uit de groepen
Groep 1,3 en 4
Groep 1: de kleuters hebben gewerkt over het thema rupsen en vlinders. Ze hebben de letter R
geleerd. Volgende week beginnen wij met het thema kleuren en vormen: het vierkant, de cirkel,
het rechthoek en de driehoek worden aangeleerd. Fon.bew.: extra aandacht voor rijmen.
Groep 3: VLL: wij werken nog in kern 1. De kinderen hebben al veel letters geleerd met gebaren.
Rekenen: veel tellen: je ziet het niet, maar het is er wel. De kinderen hebben veilig en vlot mee
naar huis gekregen, blijft u met hen oefenenen? Ook Ambrasoft is heel leerzaam en de kinderen
vinden het erg leuk.
Groep 4: De kinderen beginnen te wennen aan de nieuwe methodes: Taal op
Maat, Spelling, Estafette. Bij blok 2 worden er dictee woorden naar u
gemaild, dan kunnen de kinderen deze thuis oefenen. Ook kunnen de
kinderen deze woordjes oefenen via Bloon.
Zij krijgen ook vloeiend en vlot mee naar huis om te oefenen
Groep 5 en 6
De thema’s van taal gaan over eten. Groep 5 leert wat hoort bij groente,
fruit, zoet of hartig. Ook gaan we verder met het alfabetiseren van de
woorden. Groep 6 leert wat smaakmakers zijn en hoe ze smaken.
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Ook oefenen we met gidswoorden en welke woorden tussen de gidswoorden horen.
De woorden van spelling heb ik naar alle ouders gemaild. De kinderen van groep 5 kunnen de
woorden ook via BLOON.nl oefenen. Het blijft belangrijk om het thuis te oefenen. In groep 6
hebben we het over de stam van een werkwoord. Het klonk voor de kinderen raar dat ‘ik ben’ bij
het werkwoord ‘zijn’ hoort.
Groep 6,7 en 8
Ook dit jaar doen de kinderen
van groep 5 t/m 8 weer mee
met het jaarlijkse
schoolkorfbaltoernooi op
vrijdag 11 september. Wat
fijn dat er zoveel
aanmeldingen binnen zijn
gekomen! We hebben ons
zelfs op kunnen geven met 3
teams: 1 team met kinderen
uit groep 5/6 en 2 teams met
kinderen uit groep 7/8. In de
sporthal zijn we al druk aan
het oefenen geweest en
komende maandag gaan we dit nogmaals doen, zodat de kinderen goed voorbereid zijn. We
wensen jullie vast allemaal heel veel plezier en succes en we hopen dat er veel ouders en
kinderen de spelers komen aanmoedigen! Nadere informatie volgt.
Volgende week hebben de kinderen van groep 6,7 en 8 de eerste aardrijkskundetoets van dit
schooljaar. Ze hebben daarvoor een samenvatting mee naar huis gekregen en we hopen dat ze
die thuis goed gaan bestuderen. Ook hebben ze een toets van topografie mee naar huis gekregen.
De toets hiervan is over 3 weken, zodat er thuis aan beide vakken aandacht besteed kan worden.
Als u de topografie met uw kind oefent, probeer dan ook eens vragen te stellen als: “Welke plaats
ligt er ten oosten van…” of “Welke rivier stroomt in het noorden van het land…?” Dit vinden veel
kinderen vaak nog best lastig.
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