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Nieuws uit het team
Hoe het gaat op school
De afgelopen twee weken werkten de leerlingen aan het thema ‘Meten en wegen’. U zult vast wel van uw
kind het nodige hierover hebben gehoord. Alles wat maar los en vast zit, werd door de leerlingen gemeten.
Zelfs de afstand tussen twee hectometerpaaltjes werd secuur opgemeten en de leerlingen waren het er niet
helemaal over eens dat het precies 100 meter is. Rijkswaterstaat moet wellicht dit nog een keer gaan
controleren.
Vorige week heeft onze schoolkring/medezeggenschapsraad een gezamenlijke vergadering gehad met de
schoolkring/medezeggenschapsraad van CBS De Slagkrooie. Na het gemeenschappelijke deel heeft onze
schoolkring/mr verder overlegd. Het belangrijkste gespreksonderwerp was het leerlingenaantal van onze
school en op welke manieren we in samenwerking met alle betrokkenen in en om de school en het dorp De
Kiel, meer leerlingen kunnen werven, ook uit een groter gebied. De antwoorden hebben we nog niet, maar
met elkaar zijn we vast in staat om goede ideeën te verzamelen en deze ook uit te werken.

Corona
Gelukkig zijn bij ons op school de gevolgen van COVID-19 nog niet erg merkbaar. Wel is de ervaring op de
andere scholen van Fiers dat het telkens een enorme puzzel is om voldoende groepsbezetting te hebben.
Het is onvermijdelijk dat op enig moment de situatie ontstaat dat een groep leerlingen vanuit huis onderwijs
zal moeten volgen. Dit hebben wij concreet afgelopen woensdag en vandaag op CBS De Slagkrooie
ondervonden.
Mocht dit nodig zijn, dan doen wij ons uiterste best om dit tijdig aan de betreffende ouders/ verzorgers te
laten weten. Vanuit Fiers is hierover een ouderbrief opgesteld, die u afgelopen dinsdag via de mail heeft
ontvangen.

Trefwoord (levensbeschouwing)
Voor de levensbeschouwelijke vorming gebruiken we op school de methode ‘Trefwoord’. Iedere dag kunnen
we kijken naar een (digitale) kalenderplaat met daarop een tekening, foto, puzzel of tekst. De
(Bijbel-)verhalen, gedichten, gebeden en liederen die daarbij horen, staan in de handleiding voor de
leerkracht. Zo stelt ‘Trefwoord’ verschillende thema’s uit de leefwereld van de kinderen, de samenleving en
de Bijbel aan de orde. In de nieuwsbrief vermelden we telkens wat het thema van Trefwoord in de
betreffende weken is.

• Voor week 44 t/m 46 (26 oktober t/m 13 november) is het thema: Strijden
Woorden die hierbij aan de orde komen, zijn: Strijden, vechten, sporten, winnen en verliezen.
Kritische vragen stellen bij strijd en wedijver en omgaan met conflicten.
• Voor week 47 t/m 49 (16 november t/m 4 december) is het thema: Aanpassen
Inhoud van de verhalen/gesprekken is: Je wel of niet aanpassen, vrij of gedwongen zijn; aanpassen
aan de groep of jezelf blijven; blijven bij je eigen identiteit.
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.

Herhaling: 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 onze school. 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.

Scoren voor gezondheid
Vorige week woensdagochtend ging FC Emmen in de gemeente Coevorden bij CBS Mijndert v.d. Thijnen
van start met het project Scoren voor gezondheid. FC Emmen-mascotte SIBI was van de partij, terwijl
wethouder Joop Brink het startsein voor het project gaf. Dit project is bestemd voor de leerlingen van de
twee hoogste groepen. Tijdens de kick-off zullen de leerlingen van groep 7/8 een eigen
‘gezondheidscontract’ tekenen. Door het ondertekenen van het contract beloven de leerlingen om de
komende twintig weken een gezonde leefstijl na te streven. De samenwerking heeft als doel om
basisschoolleerlingen uit groep 7 in de zuidoosthoek van Drenthe door middel van een lesprogramma van
twintig weken positief te beïnvloeden als het gaat om een gezondere leefstijl. Wat ‘Scoren voor gezondheid’
zo uniek maakt, is dat het volledig in het teken staat van FC Emmen. Aan de hand van een speciaal
ontwikkeld werkboek leren kinderen allerlei zaken over gezonde voeding en beweging. Zo leren ze eten uit
de ‘Schijf van Vijf’ en ontdekken ze op welke manieren je kunt bewegen. Op de fiets naar school gaan is
bijvoorbeeld al een vorm van beweging. Na het lesprogramma van twintig weken is er, indien mogelijk, een
feestelijke afsluiting in het stadion van FC Emmen.
Wanneer de start van dit project is voor de leerlingen van onze school, is nu nog niet bekend.

Schoolfruit
Vanaf 9 november zullen onze leerlingen drie keer in de
week ’s morgens een stuk fruit krijgen aangeboden. Het
schoolfruit wordt iedere week op dinsdag op school
gebracht. Een groep ouders heeft zich aangeboden om het
schoolfruit op de woensdag-, donderdag- en vrijdagmorgen
te maken voor de leerlingen. De fruitdagen zijn dus de
woensdag, donderdag en vrijdag.

klaar

Bibliotheek op school – Wat is het effect van leren lezen?
Onze school doet mee met het project Bieb op School (BOS). Door dit project stimuleren we het lezen, zowel
op school als thuis.

Het volgende plaatje geeft het belang van lezen weer:

Het lijkt ons een mooie uitdaging voor ouders en school om onze leerlingen heerlijk aan het lezen te krijgen
en te houden!

Ondersteuningsfonds Rudie Zwolsfonds
Sinds kort is er een aanvraagformulier online waar ouders en intermediairs/hulpverleners/ onderwijs etc.
aanvragen in kunnen dienen voor vergoedingen voor kinderen. Ter informatie drukken wij onderstaand
persbericht af in De Opsteker:
Rudie Zwolsfonds, Maatschappelijk Welzijn Coevorden en de gemeente Coevorden stemmen vergoedingen
voor kinderen af.
Binnen de gemeente Coevorden zijn er verschillende fondsen en regelingen waar kinderen in huishoudens
met een laag inkomen gebruik van kunnen maken. Zo heeft de gemeente Coevorden hiervoor een budget
beschikbaar, is het Rudie Zwolsfonds zeer actief binnen de gemeente Coevorden en zijn er verschillende
landelijke fondsen.
Samenwerking tussen Rudie Zwolsfonds, Maatschappelijk Welzijn Coevorden en de gemeente Coevorden
Het Rudie Zwolsfonds, Maatschappelijk Welzijn Coevorden en de gemeente Coevorden hebben de
verschillende vergoedingen voor kinderen op elkaar afgestemd en één toegang gecreëerd via
www.coevorden.nl/vergoedingen-voor-kinderen. Via dit aanmeldformulier kunnen zowel ouders als
hulpverleners aanvragen indienen voor een vergoeding voor bijvoorbeeld sport, onderwijs, culturele
activiteiten. Op deze manier wordt aan de achterkant bepaald welke partij welke vergoeding voor zijn
rekening neemt. Dit houdt het overzichtelijk voor alle aanvragers.
Voor eventuele vragen over deze vergoedingen kunt u contact opnemen met de gemeente
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

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.

De ondernemersvereniging van Schoonoord wil onze leerlingen vanwege het niet doorgaan van Sint
Maarten trakteren. Natuurlijk wordt dit op 11 november uitgedeeld!

Gezonde jeugd – Gezonde toekomst in Schoonoord
Onze school doet mee aan het initiatief ‘Gezonde jeugd – Gezonde toekomst in Schoonoord’.
(Sport)verenigingen, de gemeente Coevorden en onze scholen (CBS de Slagkrooie/CBS De Kiel) hebben de
handen ineengeslagen om samen meer te kunnen betekenen voor de jeugd van ons dorp.
Gisteravond hebben we weer een overleg gehad met de deelnemers en allerlei initiatieven zijn besproken en
zullen een vervolg krijgen. Eén van doelstellingen is de omgeving van kinderen rookvrij te maken. Zoals u
wellicht weet, mag er op schoolpleinen en in schoolgebouwen niet gerookt worden. Onze ambitie is nu te
bereiken, dat ook in de buurt van een schoolplein (bijv. bij het hek) niet meer gerookt wordt, zodat de
leerlingen er niet mee in contact komen. Verder hebben we al plannen besproken voor de samenwerking
straks bij de Koningsspelen.

Nieuws uit de groepen
Topper Esmee heeft het
certificaat voor typen gehaald!
Super goed gedaan, Esmee!
Van harte gefeliciteerd!

We zijn begonnen met het domein 'meten'.
We meten van alles, van bloembakken tot een klein
spinnetje. We leren wat een centimeter en een meter is.
En Marit leerde dat een vierkante meter niet een
vierkante vorm hoeft te hebben en liet dit zien met
meetlinten.

Vanmiddag hebben we gerekend met herfstmaterialen. Schatten en wegen.

Mooie herfstbakjes gemaakt van de materialen die wij in het bos hebben gezocht. De resultaten waren erg
mooi.

Hoe maak je van kastanjes, eikels en prikkers een toren die blijft staan? De onderbouw heeft met
blokken een toren gemaakt.

Afsluiting van het project Deze week sluiten we officieel het paddenstoelenproject af.
Gisteren deden we het paddenstoelen ontdekpad, waarbij de kinderen konden ontdekken met
al hun zintuigen.

Wat is een hectometer? En hoeveel cm zit er in een hectometer?
We hebben het zelf gemeten vandaag.

