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Belangrijke data:
donderdag 26 november
vrijdag
4 december
donderdag 10 december
woensdag 16 december

oud papier
Sinterklaasfeest
info nummer 8 met leerlingenwerk
Kerstviering

groep 1 t/m 8
groep 1 t/m 8
groep 1 t/m 8

Nieuws uit het team
Hoe het gaat op school
De maand van de vieringen is in feite nu al aangebroken. Het begon vorige
week met Sint Maarten. De ondernemersvereniging van Schoonoord had voor
iedere leerlingen een (snoep)verrassing, die zeer op prijs werd gesteld. De
volgende morgen bemerkten we aan veel kinderen dat zij de avond daarvoor
nog bij veel mensen langs de deuren waren gegaan.
Nu de Goedheiligman in het land is verschenen, staan veel van de activiteiten
van m.n. de onderbouwleerlingen in het teken van het feest van 5 december.
Met veel plezier wordt het Sinterklaasjournaal bekeken. Voor hen is er geen
discussie over hoe de Sint eruitziet en hoe zijn Pieten zich hebben
verkleed/geschminkt. Helaas zal het Sintfeest veel soberder gevoerd kunnen
gaan worden, dan wat we gewend waren. Verderop in deze Nieuwsbrief leest u daar meer over.

Afwezigheid juf Jeannet
Helaas heeft juf Jeannet op advies van haar huisarts zich ziekgemeld. Zij zal de komende weken niet
aanwezig kunnen zijn. In haar vervanging hebben wij juf Imre te Velde ingeschakeld. Zij zal de komende
weken op maandag en dinsdag aanwezig zijn, terwijl juf Anika de woensdag voor haar rekening neemt. We
hopen dat juf Jeannet snel weer terug kan zijn.

Trefwoord (levensbeschouwing)
Trefwoord biedt dagelijks materiaal waarmee levensbeschouwelijke thema’s verkend worden. Centraal in
Trefwoord staat de leefwereld van kinderen. Kinderen worden uitgedaagd om aan de hand van eigentijdse
verhalen en Bijbelverhalen na te denken over levensbeschouwelijke thema’s. Het materiaal is op maat
gemaakt voor de onder-, midden- en bovenbouw.
In de nieuwsbrief vermelden we telkens wat het thema van Trefwoord in de betreffende weken is.
•
Voor week 47 t/m 49 (16 november t/m 4 december) is het thema: Aanpassen

Woorden die hierbij aan de orde komen, zijn: Wel of niet aanpassen, vrij of gedwongen; aanpassen aan de
groep of jezelf blijven; blijven bij je eigen identiteit.
De verhalen die hierbij horen, komen uit het Bijbelboek Ruth. Het zijn de verhalen over Naomi, Ruth en
Boaz.

Sint Nicolaas
Wat was het spannend komt de stoomboot wel in Nederland? Eerst was Piet de smeerpoets een zak kolen
kwijt, toen stond er op de landkaart een blokkade...maar gelukkig kwam alles goed en is Sinterklaas samen
met de pieten in Nederland aangekomen.
Op school vieren we het sinterklaasfeest op vrijdag 4 december. In een mailtje van Sinterklaas hebben wij
begrepen dat hij ’s morgens om 08.30 uur op school komt. In de mail schreef hij dat hij het erg druk heeft
deze dag. Dat kunnen wij ons heel goed voorstellen!
De groepen 6 t/m 8 maken een surprise voor een klasgenoot. De lootjes zijn al getrokken en nu moet alles
gemaakt worden, spannend! De surprises worden vrijdag 4 december naar school gebracht, de kinderen
mogen dit voor schooltijd onder het kleed in de klas leggen.

Leerlingenzorg
Voor veel ouders (en ook leerlingen) is het werk dat onze intern begeleider juf Tineke verricht, onbekend.
Toch is zij samen met de groepsleerkrachten een belangrijke schakel bij het volgen van de ontwikkelingen
en de leerprestaties van de leerlingen. Zo komt zij regelmatig in de groepen om te observeren, bespreekt zij
met de leerkrachten hoe de onderwijsresultaten zijn en is zijn betrokken wanneer ouders, school in het
belang van het kind externe deskundigen inschakelen.
Afgelopen week vonden weer gesprekken tussen de groepsleerkrachten en juf Tineke plaats.

Traject naar het voortgezet onderwijs
Als gevolg van de beperkingen door corona hebben alle scholen voor voortgezet onderwijs besloten hun
presentaties en hun open dagen anders te organiseren. We geven de informatie die wij ontvangen zoveel
mogelijk door aan de desbetreffende ouders.
Binnenkort starten de leerkrachten van leerjaar 8 de gesprekken met de ouders en de leerlingen over het
schooladvies.

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 vrijdagmorgen was FC Emmen bij ons te
gast. Met hen hebben de leerlingen van de groepen 7/8
van onze beide scholen de aftrap gehad van het project
Scoren voor gezondheid. Dit project is bestemd voor de
leerlingen van de twee hoogste groepen. Tijdens de kickoff hebben de leerlingen een eigen ‘gezondheidscontract’
getekend. 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 de bovenbouw 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.
Wij kunnen terugzien op een zeer geslaagde morgen!!

Even voorstellen
Ook dit schooljaar kunt u ons op de school tegen komen.
Wij zijn Claudia Bergsma en Anouk Ensink.
Gezamenlijk zijn wij het aanspreekpunt voor professionals en ouders als het gaat om opvoed- en/of
opgroeivragen, maar ook op gebied van zorg en veiligheid.
Opgroeien en opvoeden is een breed begrip.
Daaronder valt bijvoorbeeld zindelijkheid, eetproblemen, overgewicht, boze buien, opvallend of druk gedrag
op school/thuis, pesten, maar ook vragen over echtscheidingsproblematiek.
Wij kunnen u voorzien van adviezen en/of tips, maar kunnen ook langer ondersteuning bieden als u daar
behoefte aan heeft. Als ouder(s)/verzorger(s) kunt u rechtstreeks contact met ons zoeken via onderstaande
contactgegevens, daarnaast kan de leerkracht of internbegeleider ouders ook in contact met ons brengen.

Anouk Ensink
Jeugdverpleegkundige
a.ensink@ggddrenthe.nl
0882460246

Claudia Bergsma
Maatschappelijk werker
cbergsma@mwcoevorden.nl
0852735256

Nieuws uit de groepen
HELP. HELP. HELP. HELP HELP
Wie kan ons helpen om Zwalk te vinden. Wij hebben gezocht van boven naar beneden, van links naar
rechts. Van west naar oost en van noord naar zuid. Niet te vinden.

Ondernemersvereniging Schoonoord:
Bedankt voor de lekkere 11 november traktatie!

16 november hebben we woordsoorten geoefend op het plein d.m.v. Bewegend leren.

Vrijdag 13 november hielden we onze voorleeswedstrijd. Anne-Mijn won met overgrote deel van de
stemmen en mag op de Slagkrooie strijden voor een plekje bij de voorleeswedstrijd in Coevorden.

Dinsdag hebben de kinderen van de bovenbouw een voorlichting gekregen van Halt. Het onderwerp was
‘invloed van de groep’. Wat moet je doen als de groep iets wil doen wat jij niet wilt? We hebben veel tips
gekregen zoals ‘een smoes verzinnen dat je naar huis moet’.
Gelukkig hebben de kinderen in onze groep een positieve invloed op elkaar!

We zijn op de Kiel een aanzet aan het maken tot natuurlijk leren. Daarom hebben we de afgelopen 3
weken gewerkt aan de doelen die horen bij 'lengte en omtrek' en 'oppervlakte'. De kinderen hebben
allemaal een doelenkaart. Ze kiezen zelf aan welk doel ze elke dag werken. Ook gaan ze zelf (proberen te)
bedenken hoe ze dat kunnen oefenen en hoe ze ons kunnen laten zien dat ze het doel beheersen.
We hebben ons project van rekenen afgesloten met leuke spellen. Van memodrie tot kwartet. Wat leuk is
rekenen zo!

