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Belangrijke data:
donderdag 18 maart
donderdag 25 maart
vrijdag
2 april
zondag
4 en maandag 5 april

uitgifte Info nummer 14
oud papier/paasviering
Goede vrijdag
Pasen

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

Nieuws uit het team
Hoe het gaat op school
Afgelopen maandag is de school weer gestart na een week, naar ik hoop, heerlijke voorjaarsvakantie.
Gelukkig waren alle leerlingen op school gekomen en zijn alle collega’s gezond en wel gestart. Wel was het
anders dan voorheen, omdat juf Elleke niet meer op onze school werkt en nu juf Margriet op maandag op
school aanwezig was.
Onze nieuwe collega Mel Hellendoorn is afgelopen woensdag begonnen. Zij zal tot aan de meivakantie op
de woensdagen werken. Na de meivakantie neemt zij de maandag, dinsdag en vrijdag voor haar rekening.
Dan zal juf Margriet weer werken op woensdag en donderdag
De schooladviesgesprekken en de aanmeldingen voor het voortgezet onderwijs zijn nu afgerond. Voor de
leerlingen van groep 8 is dit nu een belangrijke fase. Het voortgezet onderwijs komt steeds meer dichterbij.
Natuurlijk duurt het nog enkele maanden voor het zover is en zullen we deze maanden intensief gebruiken
om hen goed voor te bereiden op hun volgende schoolloopbaan.
Maandag 1 maart jl. was de nationale complimentendag. Nu is het goed om iedere dag complimenten te
geven en te ontvangen. Daarom hebben we als schoolteam afgesproken om nog meer bewuster hiermee om
te gaan. Vaak vinden we het vanzelfsprekend dat is gedaan wordt, maar het benoemen dat je dat waardeert,
geeft de ander een goed gevoel en is stimulerend voor een vervolg.
Nu het ’s avonds weer langer licht wordt, zal hopelijk ons schoolplein ook meer gebruikt gaan worden. We
willen binnenkort het zand in de zandbak gaan verversen, zodat daarin weer heerlijk gespeeld kan worden.

Afscheid juf Elleke
Op vrijdag 19 februari hebben we afscheid genomen van juf Elleke. Zij had voor de leerlingen een
programma gemaakt en andersom waren er verrassingen voor juf Elleke voorbereid. Zo hebben alle
leerlingen en collega’s gezamenlijke heerlijk geluncht. Het zal niet verwonderlijk zijn, dat soms een tissue
nodig was op de verschillende momenten. Uiteindelijk is juf Elleke aan het eind van de dag met veel cadeaus
en mooie herinneringen naar huis gegaan. We zullen haar missen.

Corona - Geldende maatregelen

Corona
Geldende maatregelen
De maatregelen waar u voor de voorjaarsvakantie over bent geïnformeerd, zijn nog altijd onverminderd van
kracht, waar het de school betreft.
Wij zijn dankbaar voor de openheid en medewerking die wij vanuit u als ouders/verzorgers ervaren wanneer
het gaat om het informeren over evt. gezondheidsklachten en het afstemmen of een kind wel of niet naar
school kan.
Gezamenlijk proberen we alles te doen om te voorkomen dat hele groepen (of de hele school), inclusief
leerkrachten preventief in quarantaine moeten.
Vanaf maandag 8 maart mogen wij weer gebruik gaan maken van de sporthal. Dat betekent dat onze
gymlessen weer op de donderdagen door kunnen gaan.
Wanneer de maatregelen aangepast worden waar het de school betreft, zullen wij u hierover uiteraard
informeren. Zijn er in de tussentijd vragen, laat u dit dan a.u.b. weten.

Wijziging m.b.t. studiedagen schoolteam
De geplande Fiers Verenigingsdag, dinsdag 6 april, gaat niet door. Deze dag hebben onze leerlingen een
gewone schooldag.

Trefwoord (levensbeschouwing)
Voor de levensbeschouwelijke vorming gebruiken we op school de methode ‘Trefwoord’. Iedere dag kijken
we 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 7 t/m 10 (t/m 14 maart) is het thema: Voelen
Aan de orde komen de begrippen: Invoelen en aanvoelen, aanraken of mijden. Gevoel of verstand volgen.
Grenzen aanvoelen, nabijheid of afstand.
De volgende Bijbelverhalen kunnen hierbij verteld worden: Jezus wordt geraakt door mensen (Matteüs 9);
Kinderen bij Jezus (Matteüs 19, 13-15); Tien melaatse mannen (Lucas 17, 11-19); Iemand genezen op
sabbat (Matteüs 12, 9); De blindgeborene (Johannes 9); Een vrouw uit het buitenland (Matteüs 15, 21-28).
Voor week 11 en 12 wordt het thema: Kiezen
De kernwoorden zijn dan: Keuzes maken, beslissingen nemen, knopen doorhakken;
oordelen en veroordelen; besluiteloosheid, nonchalance of betrokkenheid.
Bijpassende verhalen uit de Bijbel zijn: Kiezen wat je zult doen (Matteüs 7, 13-20); Het
grote feest (Matteüs 22); Tien bruidsmeisjes; Twee groepen (Matteüs 25); Palmzondag
(Matteüs 21).

Schooltuin
Nu het voorjaar weer merkbaar z’n intrede doet, begint het bij
ons ook te kriebelen wat we met de schooltuin kunnen gaan
doen. We hebben twee vrijwilligers gevonden, die ons willen
bijstaan bij het weer opstarten van onze schooltuin. Op het
schoolplein staan enkele plantenbakken, die weer ingericht
gaan worden. Ook hebben we afgesproken dat op een hoek
van het grasveld in de border ook een stuk wordt afgezet, dat
ingericht gaat worden als schooltuin. Met onze leerlingen
overleggen we wat we in de schooltuin willen gaan verbouwen en hoe we alles gaan onderhouden.
Voor het onderhoud zoeken we nog materialen, zoals harken, schoffels, scheppen, tuinschepjes,
snoeischaar, regenton. Wie heeft materialen over en wil deze aan de school schenken? Daarnaast hebben
we nog zwarte grond nodig. Voor meer informatie kunt contact opnemen met Rogier Vedelaar of met
meester Piet.

Nb. De realiteit is sneller dan mijn schrijven. Dankzij de vader van Wout is het werk voor de
schooltuin al gedaan!
Doe-Mee-Pas wordt Doe-Mee-Webwinkel
Het bericht van de gemeente Coevorden over bovenstaande wijziging ontvangt u bij De Info.
Mocht u vragen of iets dergelijks hebben hierover, dan kunt u natuurlijk bij de gemeente terecht voor meer
informatie.

Opbouwwerker Daan Heuver
Daan Heuver is de opbouwwerker op onze school. Hij is in dienst bij Maatschappelijk Werk Coevorden. De
opbouwwerker op school is er voor alle ouders en kinderen.
Ouders kunnen bij hem terecht met vragen over uw thuissituatie, uw kind of over gebeurtenissen op school.
Denk hierbij aan:
• Vragen over opvoeden en opgroeien;
• Pesten;
• Financiële problemen;
• Echtscheiding;
• Rouwverwerking;
• Hulp bij het aanvragen van bijvoorbeeld een Doe-mee-webwinkel;
• Etc.
Als de opbouwwerker op school uw vraag niet kan beantwoorden, zorgt hij dat uw vraag bij de juiste persoon
terecht komt.
De contactgegevens van Daan Heuver zijn:
• email: dheuver@mwcoevorden.nl
• telefoonnummer: 06-33 13 32 69

Nieuws uit de groepen
~ AFSCHEID JUF ELLEKE ~
Vandaag hebben we afscheid genomen van juf Elleke. Na 10 jaar in de Kiel gewerkt te hebben, gaat ze
een nieuwe uitdaging aan op een andere school.
Juf is flink verwend (met chocolade en bloemen
) en als afsluiting hebben we samen geluncht
met heerlijke tosti's!
Lieve juf Elleke, bedankt voor al je goede zorgen, we gaan je missen!

~ COMPLIMENTENDAG ~
Een compliment geven zorgt er voor
dat een ander zich in zijn kracht
voelt en zorgt voor een positieve
sfeer. Ook geeft een compliment
een ander vertrouwen: ik ben op de
goede weg, ik kan het.
Vandaag, 1 maart, is het nationale
complimentendag. We besteden
hier vandaag en komende weken
aandacht aan in de klassen.
Aan wie geef jij een complimentje?

Wij hebben extra aandacht besteed aan complimenten dag. We
maken er zelfs nu wel 4 weken "complimentweken" van. Elke
dag staat een kind centraal.

We zijn weer begonnen na een zonnige voorjaarsvakantie.
We gaan vanaf volgende week werken in het kader van
natuurlijk leren aan het thema: TIJD. We hebben alvast klokken
gemaakt tijdens het knutselen. Kijk eens hoe leuk!

Vandaag hebben groep 1,2 en 3 geleerd dat een foto er steeds anders uitziet als de foto van een andere
plaats genomen wordt. Zo kun je ook bepalen van welke kant de foto genomen is.

