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Nieuws uit het team
Algemene ledenvergadering Fiers
Er vindt dit jaar geen fysieke bijeenkomst plaats vanwege de huidige
coronamaatregelen.
Voordat goedkeuring van het bestuur verslag 2019 en van het gevoerde
beleid, kan worden verleend wordt u in de gelegenheid gesteld uw vragen te
stellen. Het bestuur verslag 2019 kunt u downloaden en inzien op onze
website: wvw.fiers.nu.
Uw vragen of opmerkingen kunt u tot 05 oktober indienen bij het bestuur, bij
voorkeur per mail.
Alle vragen worden beantwoord en u ontvangt van ons een schriftelijke
reactie. ls de vraag naar tevredenheid beantwoord, dan wordt dit vastgelegd.
Ontvangen wij voor 5 oktober geen reacties van de leden dan betekent dit
automatisch decharge verlening.
We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet, namens het bestuur van Fiers – Jolien Thiele, algemeen directeur

Hoe het gaat op school
De leerlingen van de bovenbouw zijn de afgelopen week langs de deuren gegaan voor de jaarlijkse
postzegelactie. Ditmaal hadden zij een handdoos mee, zodat zij coronaproef de bestellingen konden
verwerken. Wat hebben de kinderen goed hun best gedaan. Toppers!
Deze week zijn de ouder-/kindgesprekken gevoerd. Het is goed om na zo’n lange tijd weer met elkaar aan
tafel te zitten om het welbevinden en de ontwikkelingen van de kinderen te kunnen bespreken. Dit keer was
het ook bijzonder doordat voor het eerst de kinderen bij het gesprek aanwezig waren. Fijn dat dit kon!

Trefwoord (levensbeschouwing)

In de komende drie weken is het thema van Trefwoord ‘Onderzoeken’. Het gaat hier om de onderzoekende
houding en het stellen van de juiste vragen. Vragen die er zijn om te ontdekken wat waarheid, veiligheid,
rechtvaardigheid kan inhouden. De Bijbelverhalen die hierbij horen, komen uit het Oude Testament en gaan
over het volk Israël dat vanuit de woestijn onderzoekt wat het beloofde land nu precies is.

Kinderboekenweek: En toen ………………..
Op woensdag 30 september is de kinderboekenweek geopend! Er zijn heel wat kinderen verkleed op school
gekomen, wat mooi en fijn!
We hebben ons verzameld om de tijdmachine. De tijdmachine maakte een paar rare geluiden. De kinderen
vonden dat best spannend! De deur ging open en daar stond…..Joris! Joris is een ridder. Joris vond het
allemaal een beetje spannend, hij zag allemaal dingen die niet uit zijn tijd kwamen. Hij miste de kastelen.
Gelukkig was er nóg een ridder, dus Joris voelde zich niet alleen. Joris heeft ons een verhaal verteld over
een draak en een prinsessen een schildknaap die óók Joris heette. Spannend hoor!
Ridder Joris heeft ons een opdracht gegeven om zelf een voorkant van een boek te maken en een verhaal
te schrijven! Daar zijn we nog druk mee bezig.
Later op de ochtend zijn we met elkaar naar Ellert en Brammert gegaan. We hebben in Ellert en Brammert in
groepjes een speurtocht gedaan. Dat was gezellig!

Corona
De nieuwe maatregelen die afgelopen maandagavond zijn afgekondigd, maken duidelijk dat we niet kunnen
verslappen m.b.t. het nakomen van de afspraken. Gelukkig zijn de regels voor de basisscholen niet verder
aangescherpt. We vragen u nog wel steeds om altijd een afspraak met de leerkracht te maken en niet
zomaar de school in te komen. U kunt natuurlijk altijd voor en na schooltijd de leerkracht van uw kind vragen
op het plein te komen om dan bijzonderheden door te geven.
Op het plein en ook bij het schoolhek gaan we ervan uit dat iedere volwassene de
anderhalvemetermaatregel nakomt. Alvast onze dank voor de medewerking.

Schoolfruit
We kunnen goed nieuws doorgeven. Onze school is ingeloot
om mee te doen aan Schoolfruit. We krijgen dit schooljaar
over een periode van 20 schoolweken gratis fruit geleverd. Dit
houdt in dat we op drie dagen in de week de leerlingen in de
pauze van fruit kunnen voorzien. Er hebben zich voldoende
ouders opgegeven om ’s morgens het fruit voor die dag klaar
te maken.
Na de herfstvakantie krijgen de voorlichtingsmateriaal om de
leerlingen voor te bereiden op schoolfruit. Dan kunnen we ook
met de ouders die zich hebben opgegeven een rooster
maken. In de week van 9 november start de levering van het
fruit. We zijn blij dat we hieraan mee kunnen doen. Dit past prima in ons streven om een gezonde school te
worden/zijn.

Natuurlijk leren
Na de herfstvakantie starten we met het rekenproject ‘Meten en wegen’.
De leerlingen zullen op hun niveau opdrachten gaan uitvoeren die hiermee
te maken hebben. Wellicht zullen ze van thuis ook materialen mee willen
nemen om op school te gaan gebruiken.

Paddenstoelenexcursie
Na de herfstvakantie hebben we materialen op school van de NME (Natuur & Milieu Educatie) met het
onderwerp Paddenstoelen. Natuurlijk willen we ook buiten op zoek gaan naar paddenstoelen. Hoe en
wanneer dit plaatsvindt, krijgen de leerlingen en u nog te horen.

Wat u ook ontvangt
Met De Nieuwsbrief ontvangt u informatie over:
Bibliotheek: activiteiten in de bieb t.g.v. de kinderboekenweek;
Home-start, opvoedingsondersteuning voor ouders met opgroeiende kinderen;
Regels rond verlof en verzuim in het kader van de leerplicht
uitnodiging bezoek Fablab (Coevorden)

Nieuws uit de Coevorderkrant

CBS De Kiel maakt werk van Buitenlesdag
Dinsdag 22 september om 12:44 uur
Jaarlijks wordt op initiatief van onder meer Jantje Beton en IVN de Buitenlesdag voor basisscholen
georganiseerd. De leerkrachten en leerlingen van CBS De Kiel grepen deze kans met beide handen aan.
CBS De Kiel is een kleine basisschool in het gelijknamige dorp - gelegen aan de rand van de gemeente
Coevorden - niet ver van Emmen en Borger. Deze
school wil graag haar leerlingen zo natuurlijk
mogelijk laten ontwikkelen en leren. De
Buitenlesdag past perfect in die visie, zo stelt
interim-schooldirecteur Piet van Kesteren.

Meten
Na de gebruikelijke dagopening - natuurlijk ook
buiten gehouden - kregen de leerlingen allerlei
opdrachten, die met meten te maken hebben. Hierbij
werden de leerlingen in groepjes verdeeld, waarbij
leeftijd minder van belang is.
,,Op deze manier leren de kinderen van elkaar en
leren ze om te gaan met natuurlijke verschillen”,
weet Van Kesteren. ,,De rekenles werd opgevolgd
door een les rekenen in estafettevorm, taal- en
spellinglessen, opdrachten die te maken hebben met woordenschatontwikkeling én Engels.”
De Buitenlesdag werd ‘s middags afgesloten met allerlei opdrachten, die met zand en water te maken hebben.

Nieuws uit de groepen
Het was vrijdag 18 september mooi weer, dus de taalles deden we buiten. Zoek de zinnen, lees ze en zoek
het bijvoeglijk naamwoord in de zin. Omcirkel het woord op je papiertje. Bewegen en leren, de perfecte
combinatie!

Dinsdag 22 september hebben we een super leuke buitenlesdag gehad. De leerlingen waren heel
enthousiast aan het meten. De categorieën van spelling werden geoefend. Buiten gymles, een
water opdracht, enz.

Woensdag 30 september was de opening van de kinderboekenweek.
Er kwam een ridder uit de tijdmachine. Na een verhaal van de ridder
gingen wij voor een speurtocht naar Ellert en Brammert. Het was een
gezellige, leerzame morgen.

