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belangrijke data voor de komende periode
zaterdag 7 november
klussenochtend
woensdag 11 november
sint Maarten
maandag 16 november
contactavond
donderdag 19 november
afname NSCCT
donderdag 26 november
oud papier

ouders/verzorgers
groep 1 t/m 8
ouders/verzorgers
groep 4 en 6

Nieuws uit het team
NSCCTtoets
In de VPCBO Coevorden wordt in november deze test op alle scholen
afgenomen in groep 4 en eventueel ook in groep 6. CBS De Kiel neemt de test
af in beide groepen. De test wordt afgenomen door een interne begeleider van
een andere VPCBO-school.
De ouders van groep 4 en 6 hebben een brief ontvangen met verdere
informatie. Waarom deze toets? Om in te kunnen schatten 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.
Techniekonderwijs

Dit schooljaar zijn we gestart met techniekonderwijs. In de vorige nieuwsbrieven hebt u al kunnen
lezen over de techniekactiviteiten in de verschillende groepen. Techniek is overal om ons heen.
We kunnen er niet zonder en rekenen erop. Daarom is het goed kinderen er kennis over bezitten.
Met techniekonderwijs willen we op onze school het ontdekkend en onderzoekend leren
stimuleren. We willen leerlingen aan het denken zetten, we willen ze stimuleren om tot creatieve
oplossingen te komen. In het voorjaar van 2016 gaan we intensief met techniekonderwijs aan de
slag. Tijdens de open dag presenteren de leerlingen hun vermogen om tot creatieve oplossingen
te komen. Voor leerlingen en leerkrachten een prachtige uitdaging om aan ouders en andere
belangstellenden te laten zien welke mogelijkheden techniekonderwijs ons biedt.
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Foto’s op de website
Op de website staan de foto’s die gemaakt zijn tijdens de proefjes. Miriam, bedankt voor de foto’s.
Voorlichting VO
Maandagmiddag 2 november hebben de leerlingen van groep 8 een uitnodiging ontvangen voor de
voorlichtingsavond voor VO op CBS De Fontein.
Contactavond/middag
U ontvangt vandaag een uitnodiging voor de contactavond. Deze contactmiddag/avond wordt
gehouden op maandag 16 november. Het is een goede zaak om met elkaar van gedachten
wisselen over de vorderingen van uw kind. Graag maandag de antwoordstrookjes inleveren, zodat
we een rooster kunnen maken.
Nieuws uit de schoolkring
Aanstaande zaterdag is de eerste klussenmorgen. Hierbij nog even het schema. U weet dan
wanneer u aan de beurt bent.

Klussenzaterdagen schooljaar 2015 – 2016
e

2e klussenzaterdag
3e klussenzaterdag
9 april 2016
4 juni 2016
Contactpersoon: Eelco
Contactpersoon: Miriam
Nijboer
Langelaar
 372755
 221281
Ouders van :
Ouders van:
Ouders van :
Esmee en Lars Enting
Jonas en Audrey Langelaar Bram Nijboer
Quinten, Keayden, Noa-Aimee en Marieke, Mariska en
Marieke en Wiljanne
Linden Kooiker
Marcel Eising
Kloosterman
Jonnick en Jolien Meijer
Silvijn en Ditte Thiele
Babette en Feline Zwiers
Martijn Tancius
Ryan Kootstra
Jarno Wilms
Rosalie Zwiers
Rick en Sander Bos
Marit en Féline Vedelaar
Sippora en Kenan Vos
Pim van der Meulen
Dani Platenkamp
Onderling ruilen is prima, stel daarvan de contactpersoon even op de hoogte.
1 klussenzaterdag
7 november 2015
Contactpersoon: Rogier Vedelaar
 223606/06-2207 3089

Nieuws uit de groepen
Groep 1,2,3:
Alle kinderen hebben een lampion gemaakt, ze hebben goed hun best gedaan.
Het thema bij de kleuters is ook Sint-Maarten. Het volgende thema is natuurlijk Sinterklaas.
In deze periode extra aandacht voor rijmen, lange en korte zinnen/woorden.
Voor rekenen tellen en delen.
Groep 3:
Wij zijn begonnen met kern 4: de woordjes huis en weg hebben wij
geleerd. De woorden bos, tak
en hut komen de volgende weken aan bod. De kinderen hebben de
woordjes veilig en vlot van kern 4 meegekregen naar huis, blijft u
oefenen? De herfstsignalering hebben de kinderen gemaakt, wordt op
de contactavond besproken.
Rekenen: bussommen, optellen en aftrekken t/m 10 en meten en wegen.
Groep 4:
Taal: het gaat de komende weken over kleding (woordenschat), doewoorden en korte en lange
zinnen maken.
Rekenen: optellen en aftrekken tot 100, splitsen, sprongen van 10.
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Verder veel aandacht voor technisch lezen en spelling. De kinderen kunnen de woordjes van
spelling thuis oefenen
Groep 5 en 6
Allereerst wil ik iedereen bedanken voor de vele kaartjes en mailtjes die ik ontvangen heb tijdens
mijn afwezigheid. Gelukkig gaat het weer de goede kant op. Na de vakantie ben ik begonnen met
halve dagen werken, ik hoop dat ik binnenkort alle taken weer kan oppakken.
Afgelopen dinsdag hebben we een voorstelling bezocht. . Joyce, bedankt voor het meerijden!
De voorstelling ging over Elyas. Elyas heeft het druk. Van maandag tot vrijdag naar school, vaak
is hij net op tijd. Gelukkig gaat hij op zondag naar opa. Maar sinds oma er niet meer is, is alles
anders. Elyas beslist om opa te helpen met deze gekke zoektocht. Een zoektocht die gaat van
appels met hun klokhuis, tot een zandloper. Maar hoe krijg je de tijd te pakken?
Met rekenen heeft groep 5 deze week de laatste tafel geleerd, de tafel van 9. Het is nu de
bedoeling dat we de tafels uit ons hoofd leren/kennen. Op internet staan er vaak leuke spelletjes
om dit te oefenen. Ook op Ambrasoft, waarvan iedereen een inlogcode heeft gekregen, kun je dit
oefenen.
In groep 6 hebben we het gehad over afronden op honderdtallen en duizendtallen. De kinderen
hebben geleerd dat ook 1300 een honderdtal is.
Groep 5 heeft het met taal over de school van vroeger.
Groep 6 heeft geleerd wat de persoonsvorm is en hoe je die in een zin kunt vinden. Ook weten we
nu of een zin in de verleden of tegenwoordige tijd staat.
Groep 7 en 8
U heeft het vast al wel van uw kind gehoord: we werken sinds
kort in groep 7 en 8 met wisbordjes!
Wat is een wisbordje? Een wisbordje is een vel papier in een
hoesje of een gelamineerd A4-tje. Hierop kunnen leerlingen met
een whiteboard marker schrijven en het met een doekje weer
uitvegen. Deze wisbordjes zijn op verschillende manieren in te
zetten tijdens de les. Je kunt het gebruiken als je bijvoorbeeld
wilt controleren of alle leerlingen de opdracht begrijpen (tijdens
de instructie) of als uitrekenpapier.
De kinderen zijn hier erg enthousiast over en het werkt heel
effectief.
Wij hebben de afgelopen 2 weken bezoek gehad van de wijkagent
en we hebben een les gehad over jeugdcriminaliteit. Welke
vormen van
jeugdcriminaliteit zijn er?
Waarom doen kinderen dat?
En wat zijn de gevolgen? We hebben geleerd dat je voor
minder ernstige vergrijpen naar bureau Halt word verwezen
als je tussen de 12 en 18 jaar bent.
Bij bureau Halt krijg je 3 gesprekken; je moet een excuus
brief schrijven; een leeropdracht maken; een werkopdracht
uitvoeren en de schade betalen. Doe je dit goed dan krijg je
geen aantekening. Voer je dit niet goed uit, dan ga je alsnog
naar de kinderrechter en krijg je wel een aantekening. Ook
voor ernstige vergrijpen ga je naar de kinderrechter en heb je
dus gelijk een aantekening. We hebben voorbeelden gezien
en er samen over gepraat. Het was heel leerzaam.
Op donderdagmiddag 26 november gaan de kinderen van groep 6,7 en 8 naar de bibliotheek om
daar de schrijfster Karlijn Stoffels te ontmoeten. In de klas zijn we al druk bezig met boeken van
haar te lezen en vragen te bedenken. Alle kinderen moet die middag op de fiets komen. Welke
ouder wil er met ons mee fietsen? Graag doorgeven bij juf Hieke. We vertrekken rond 13.45 uur.
Alvast bedankt.
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