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Belangrijke data:
Vrijdag
maandag
dinsdag
woensdag
woensdag
donderdag
donderdag
maandag
vrijdag

1 oktober
4 oktober
5 oktober
6 oktober
13 oktober
14 oktober
21 oktober
18 t/m
22 oktober

Peuterochtend - de Slagkrooie
Dierendag
Dag van de leraar
Start Kinderboekenweek
Voorleesmiddag voor peuters en kleuters
Uitgifte Info nummer 5
Oud papier

peuters vanaf 2,5 jaar
groep 1 t/m 7

Herfstvakantie

groep 1 t/m 7

KOM – Kind op Maandag
Genesis 30: 25-43 en 31: 17-24 - Is dit Eerlijk?
Lea en Rachel zijn allebei moeder geworden. Na de geboorte van Jozef zegt Jakob.
Tegen Laban dat hij terug wil gaan naar het land waar hij vandaan komt. Ze maken
Een afspraak over de verdeling van de kudde: de zwarte en gevlekte dieren zijn voor
Jakob. Jakob legt takken in de drinkbakken, waardoor veel gevlekte dieren geboren
worden.
Genesis 31: 25-35, 31: 43-54 en 32: 1-22 - Maken zij het goed?
Jakob is vertrokken zonder dat Laban het wist. Daarom komt Laban achter Jakob zijn
gezin aan en maken ze het goed? Als Jakob verder trekt komt Esau hem tegemoet.
Hij heeft vierhonderd man bij zich. Jakob stuurt geschenken aan Esau. Zullen zij het
goed kunnen maken?

PBS
Dinsdag 21 september werd de tweede
poster van dit jaar aangeboden. De
kinderen hebben geleerd hoe ze hun
handen wassen bij binnenkomst en voor
het (fruit)eten.
De eerste beloning hebben ze al gehad,
extra lang buitenspelen. Nu gaan we
sparen om een spelletje samen te doen.

groep 1 t/m 7
groep 1 t/m 7

Kinderboekenweek 2021: Worden wat je wil!
Een prachtig thema dit jaar voor de Kinderboekenweek! Een week lang lezen,
lezen, lezen! Over beroepen, over later, over dromen over later. Wat wil je
worden? Wat wil je kunnen? Voorlezen, zelf lezen, tekenen, nadenken, zingen en
nog veel meer activiteiten zullen er deze week plaatsvinden op school. Op
woensdag 6 oktober begint de Kinderboekenweek met een gezamenlijke opening
op het plein en daarna een voorleesontbijt in de klas. Zou u uw kind een ontbijt
mee willen geven naar school?
We sluiten de week op 15 oktober af met een boekenruilmarkt. De kinderen
leveren voor 13 oktober een boek in die ze niet meer lezen. Op 15 oktober
mogen ze deze ruilen voor een boek die ze interessant of leuk lijkt om te lezen. Zo
willen we leesplezier en leesmotivatie verhogen. Er volgt een brief met extra informatie.

Kinderpostzegels
Vanaf woensdag 29 september zijn de kinderen van groep 7 en 8 op pad om
kinderpostzegels te verkopen. Dit doen we om andere kinderen te helpen die het moeilijk
hebben door de coronacrisis. In het buitenland ligt de nadruk vooral op het stoppen van
kind huwelijken en kinderarbeid. We vinden het belangrijk (en erg fijn!) dat onze kinderen,
die het relatief goed hebben, zich inzetten voor anderen. Dichtbij en ver weg.
Op school hebben we uitgelegd hoe alles werkt, hoe de kinderen op een goede
manier aandacht kunnen vragen voor de verkoop. We hebben ook afspraken
gemaakt over wat wel en niet goed is om te doen als je bij mensen aanbelt. We
hopen natuurlijk dat er veel kaarten, postzegels en meer verkocht zal worden.
Wilt u hen hierin ondersteunen en aanmoedigen? Want er is zijn zoveel
kinderen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken!

Stagiaire stelt zich voor
Vandaag was er nog een meester bij ons op school. De kinderen waren
helemaal enthousiast. Meester Adriaan zal elke donderdag bij ons
stagelopen. Af en toe is hij er een hele week.
Mijn naam is Adriaan Petersen, ik ben 19 jaar oud en woonachtig in
Coevorden. Ik ben dit jaar begonnen op de Pabo aan het NHL Stenden in
Emmen en mag dit gehele schooljaar stagelopen bij CBS De Kiel. In mijn vrije
tijd vind ik het superleuk om te sporten, muziek luisteren en leuke dingen te
doen met mijn vrienden. Ik heb er erg veel zin in en hoop dit jaar jullie maar
ook mijzelf nieuwe dingen te leren.

Nieuws uit de groepen

Happy Stones
Hallo stenen makers van Schoonoord en omstreken!!!
We hebben wat leuks voor jullie petto: Een echte happy stone wedstrijd
Er zijn mooie prijzen te winnen
Wat is de bedoeling?
Maak een mooie happy stone. Het thema is halloween
Lak hem af en stop hem in een zakje. Doe er een briefje bij met naam, leeftijd en telefoonnummer.
Lever hem in op de: RINGSTRAAT 31 IN SCHOONOORD OF OP DE TROELSTRASTRAAT 6 IN VEENOORD
Er staat een bak bij de deur, daar kun je de steen in leggen. Dan hoef je niet aan te bellen
Meedoen kan tot zondag 24 okt. Daarna kiest een jury, per categorie, de mooiste steen.
* Kids 0 tm 7 jaar
* Kids 8 tot 13 jaar
* kids 13 tot 18 jaar
* Mooiste steen volwassenen
* Mooiste/engste steen van allemaal
Alle stenen worden tijdens halloween (31 oktober) in het bos van Schoonoord verstopt. Daar komt nog meer info
over Achter de schermen wordt ook druk gewerkt aan extra stenen. Nadere informatie volgt
Wees lief met
zoeken en gun een ander ook een steen
Neem niet alles, maar zoek de mooiste uit en verstop de rest zo dat er
veel blije gezichtjes uit het bos gaan komen!!!
Deze leuke actie wordt jullie aangeboden door Stichting dorpsactiviteiten Schoonoord.

