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Nieuws uit het team
Hoe het gaat op school
Voor de herfstvakantie hebben de leerlingen en leerkracht met veel enthousiasme gewerkt aan het thema
van de kinderboekenweek. Het thema was ‘En toen …..’. Zo’n onderwerp is natuurlijk heel goed geschikt om
verhalen van vroeger te horen. We hadden erg uitgekeken naar het levensverhaal van een inwoner van De
Kiel. Helaas kon dit nu niet doorgaan vanwege de corona. Maar wie weet, kan het op een ander moment dit
schooljaar toch een keer plaatsvinden.
Deze week starten we met het thema ‘Meten en wegen’. Aan dit thema werken alle leerlingen groep
doorbrekend met elkaar. De leerlingen worden uitgedaagd om alles over meten en wegen te weten te komen
(wat bij hun fase van ontwikkeling hoort en verwacht mag worden) door allerlei materialen en werkvormen te
gebruiken. We zijn benieuwd hoe alles zal verlopen. U zult er vast thuis het één en ander over te horen
krijgen.
Nu de regering een gedeeltelijke Lockdown heeft afgekondigd en dagelijks het aantal besmettingen het
nieuws domineert, vraagt dit voor het schoolteam ook de aandacht. Voor wat betreft de richtlijnen volgen wij
de adviezen van de RIVM. Ouders zijn helaas alleen op school van harte welkom nadat zij een afspraak
hebben gemaakt. Voor vrijwilligers die regelmatig in school komen (vb. de uitleen van leesboeken;
schoolfruit) wordt een uitzondering gemaakt. We vragen alle volwassenen om de afspraken na te komen en
ook bij de schoolhekken de anderhalvemeterregel na te leven.
De gymnastieklessen gaan in principe gewoon door. Voor basisscholen is een uitzondering gemaakt dat de
leerlingen gebruik mogen blijven maken van o.a. de kleedkamers om zich om te kleden. Na de herfstvakantie
zouden we starten met schooljudolessen (vanaf leerjaar 3), maar deze activiteit is uitgesteld. De geplande
School-kerkdienst (15 nov.) is geannuleerd.

Ook binnen onze schoolbevolking zijn leerlingen af en toe afwezig vanwege quarantainevoorschriften. Voor
hen wordt onderwijs op afstand zoveel mogelijk geregeld.
Het bestuur van Fiers heeft grotere bijeenkomst, zoals cursussen, geannuleerd of deze worden online
gevolgd. Met onze medezeggenschapsraad/schoolkring wordt overlegd hoe hun vergaderingen gehouden
kunnen worden. Bij deze Nieuwsbrief ontvangt u ook de brief van de algemeen directeur van Fiers over
corona.
Natuurlijk hebben wij ook onze vragen hoe straks de decembervieringen gehouden kunnen worden. Op dit
moment houden we rekening met verschillende scenario’s.

Kort nieuws uit de schoolkring & MR.
Tabitha Eisses-Buurman, heeft onlangs het penningmeesterschap overgedragen aan Tjitske Bosman. We
willen Tabitha bedanken voor haar inzet in deze rol. Ze blijft wel in de schoolkring en zal zich wat meer
bezighouden met de organisatie van activiteiten.
Volgende week donderdag (29 oktober) vergadert de Schoolkring samen met de Schoolkring van CBS De
Slagkrooie. Een van de onderwerpen in deze vergadering is de samenwerking van de beide schoolkringen.

Kinderboekenweek
We hebben een leuke en gezellige kinderboekenweek gehad. De
kinderboekenweek hebben we afgesloten met een levend memory. De
kinderen mochten ook ter afsluiting boeken kiezen van de tafel in de
gang om mee naar huis te nemen. Dat was een succes!
Tja, en dan ben je gewoon alvast even tussen de boeken waaruit de
kinderen mochten kiezen aan het bladeren…en dan vind je 20 euro!
Rosalie vond het briefje! We hebben samen overlegd en we vonden
eigenlijk dat er wel nieuwe boeken van gehaald mochten worden. De
kinderen zijn helemaal gek momenteel van het boek ‘de Gruwelijke
Generaal’ van Jozua Douglas. We hebben nu deel 2 en deel 3 van die
serie ook gekregen. Met dank aan meester Piet (die een beetje bijgesponsord heeft;-).

Trefwoord (levensbeschouwing)
In de komende twee weken is het thema van Trefwoord ‘Strijden’. Kernwoorden in de verhalen zijn: Strijden,
vechten, sporten, winnen en verliezen. Met de leerlingen kan gesproken over kritische vragen stellen bij strijd
en wedijver en hoe we omgaan met conflicten.
De Bijbelverhalen komen uit het boek Richteren. (Rechters)

Paddenstoelen
We zijn inmiddels volop bezig met het IVN project over ’Paddenstoelen’. Woensdag zijn we met de hele
school het bos in geweest onder leiding van Liba. Het was een echte herfstwandeling, met wat regen,
modder aan de voeten, natte haren en een glimlach op het gezicht. We hebben veel verschillende soorten
paddenstoelen gezien en veel plezier gehad. We bedanken Liba nogmaals hartelijk voor de begeleiding en
alles wat zij ons wist te vertellen over de paddenstoelen. Wilt u zien wat we beleefd hebben? Kijk maar eens
naar de foto’s.

Peutergym
Als gevolg van de coronamaatregelen is besloten om Peutergym voorlopig niet door te laten gaan. Dit
betekent voor onze school dat de eerstvolgende keer Peutergym, 20 november, afgezegd is.

Jongerenwerkers organiseren sport en spel activiteiten voor de jeugd uit Schoonoord
Vanaf donderdag 29 oktober zullen er 6 weken lang elke donderdag (gratis) sport en spel activiteiten
aangeboden worden op het schoolplein van CBS De Slagkrooie. De jongerenwerkers van Maatschappelijk
Welzijn Coevorden zullen op het schoolplein staan met verschillende spelen waar de jeugd aan kan
deelnemen. Jongeren zijn van 15:00 t/m 17:00 uur welkom bij de activiteiten.
De jongerenwerkers van MWC zijn er voor de jongeren in de gemeente Coevorden. Samen met de jeugd
wordt er gekeken naar wat er georganiseerd moet worden in hun dorp/wijk. De activiteiten worden voor/door
en met de jongeren georganiseerd.
Heb je vragen of wil je in contact komen met de jongerenwerkers? Neem dan contact op via
jongerenwerk@mwcoevorden.nl of 06-33319809.

Hoe gaat het met de leefstijl van kinderen tijdens de COVID-19 pandemie? Helpen jullie (opnieuw)
mee?
Beste ouders/verzorgers,
De coronacrisis vraagt veel van ons allemaal. Inmiddels mag uw kind weer volledig naar school, soms met
een aangepast programma. Helaas zijn er ook veel leraren ziek en soms moeten klassen toch weer thuis
onderwijs krijgen. Wij kunnen ons voorstellen dat deze situatie voor veel veranderingen zorgt voor uw kind
en uw gezin.
Met deze informatiebrief willen we u vragen of u en uw kind willen meedoen aan wetenschappelijk
onderzoek. Wij onderzoeken het effect van de coronacrisis op de leefstijl van kinderen.
In het jeugdjournaal is pasgeleden al aandacht geweest voor dit onderzoek:
https://www.youtube.com/watch?v=M-tWbW-EKyg. Nu de maatregelen weer zijn aangescherpt is het
belangrijk om de effecten van de coronamaatregelen te blijven onderzoeken.
Met dit onderzoek willen wij antwoorden krijgen op vragen zoals: Hoe beïnvloedt de coronacrisis de levens
en leefstijl van kinderen in Nederland? Welke kinderen krijgen meer verkoudheidsklachten? Zijn kinderen
meer of minder gaan bewegen? Hoe houden we onze kinderen zo gezond mogelijk tijdens en na deze
crisis?
Het onderzoek bestaat uit een aantal vragenlijsten die u per mail ontvangt. Het is de bedoeling dat u deze
samen met uw kind invult. Deelname is vrijwillig en anoniem. Via onderstaande weblink vindt u meer
informatie. U kunt klikken op de informatiebrief die voor u van toepassing is. U leest hier om wat voor
onderzoek het gaat, wat het voor u en uw kind betekent, en wat de voordelen en nadelen zijn. Wilt u de
informatie doorlezen en met uw gezin bespreken?
https://software.memic.maastrichtuniversity.nl/coach_COVID19/School/Ic
Indien u en uw kind mee willen doen, kunt u via dezelfde weblink het toestemmingsformulier voor ouders
invullen. Bij kinderen ouder dan 12 jaar, is het belangrijk om dit samen met uw kind te doen. Ook uw kind vult
dan een toestemmingsformulier in. Kinderen ouder dan 16 jaar mogen zelf beslissen of ze mee willen doen
aan het onderzoek, ouders hoeven dan geen toestemming te geven. Zodra u toestemming hebt gegeven
ontvangt u een email met de link naar de eerste vragenlijsten.
Uiteraard zijn wij bereikbaar voor vragen over dit onderzoek. Alle contactgegevens kunt u vinden in de
informatiebrochure. Uw hulp is hard nodig! Alvast onze dank!
Met vriendelijke groet,
Onderzoekersteam COLC Studie
Hoofdonderzoeker: Dr. Anita Vreugdenhil, kinderarts MUMC+
+31 43 385284
coach.kindergeneeskunde@mumc.nl

Zet je licht aan!
Een bericht ontvangen van de ANWB
Op zondag 25 oktober gaat de wintertijd weer in!
De ANWB zet zich al jaren in voor verkeersveiligheid. 67% van de
Nederlanders heeft wel eens een onveilige verkeerssituatie
meegemaakt door fietsers zonder licht. En de kans op een
aanrijding neemt met 20 procent af bij juiste fietsverlichting. Goed
idee dus, die fietslamp. Maar dan moet je hem wel áánzetten. Ook
dit jaar zet de ANWB zich met de fietsverlichtingsactie weer in zodat
uw kinderen veilig en goed zichtbaar op de fiets naar school gaan.
De ANWB fietsverlichtingsactie stimuleert een gedragsverandering
bij uw kinderen m.b.t. het correct voeren van fietsverlichting. De
gedragsinterventie bestaat uit een sjabloon met spuitkrijt dat makkelijk is aan te brengen bij het fietsenhok en
op het pad voor het hek van de school. Onderzoek wees uit dat 20% van de fietsers na het zien van de tag
“zet je licht aan” zijn fietsverlichting wél aanzet. Vaak werkt de fietsverlichting wel maar vergeet men deze
echter aan te zetten. Dit jaar wordt deze gedragsinterventie wederom ingezet. Wilt u meer informatie kijk dan
op www.anwb.nl/fietsverlichtingsactie

Schoolfruit
Vanaf 9 november zullen onze leerlingen drie keer in de week ’s morgens
een stuk fruit krijgen aangeboden. We zullen via de Parroapp nog
doorgeven om welke dagen het gaat.
We zijn blij dat we hieraan mee kunnen doen. Dit past prima in ons
streven om een gezonde school te worden/zijn.

Lampionnen – 11 november Sint Maarten
Door de coronacrisis hebben wij de keuze gemaakt dit jaar geen lampionnen te maken op
school. We vinden dit uiteraard heel erg jammer voor onze leerlingen en we hebben hier goed over
nagedacht. We hebben hiervoor gekozen, omdat er ongetwijfeld veel ouders zijn die dit jaar niet langs de
deuren willen i.v.m. corona. We zouden het een ouder dan heel moeilijk maken wanneer het kind wel
thuiskomt met een zelfgemaakte lampion. We hopen dat u deze keuze kunt begrijpen.

Wat u ook ontvangt
Met De Nieuwsbrief ontvangt u informatie over:
flyer jongerenwerk Maatschappelijk werk Coevorden (MAC)
brief van de algemeen directeur van Fiers

Nieuws uit de groepen
Maandag 5 oktober was het de dag van de
leraar. Alle leerkrachten zijn in het zonnetje
gezet door directie en Fiers.

Dinsdag 6 oktober hebben we met rekenen geleerd dat er
bij een breuk ook een kommagetal hoort, we hebben ook
inzichtelijk gemaakt dat 1/5 hetzelfde is als 2/10. Het was
leuk en leerzaam om dit samen te maken.

Maandag 5 oktober was het weer een gezellige beestenboel op CBS De Kiel. Na alle
knuffels en klopjes konden de dieren thuis nagenieten van alle aandacht.

Vandaag hebben de kinderen geleerd hoe je breuken bij
elkaar op kunt tellen. Hiervoor hebben we taartpunten
gebruikt. De kinderen vonden het ‘een makkie’.

