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Belangrijke data:
Dinsdag
23november
Muziek op schoot (Slagkrooie) 9:15 – 10:00 uur
Donderdag
25 november
Oud papier
Donderdag
2 december
Uitgifte Info nummer 8
Vrijdag
3 december
Sinterklaasfeest – leerlingen ’s middags vrijdag
Dinsdag
7 december
Muziek op schoot (Slagkrooie) 9:15 – 10:00 uur
Dinsdag
14 december
Muziek op schoot (Slagkrooie) 9:15 – 10:00 uur
Donderdag 16 december
Oud papier
Donderdag 16 december
Uitgifte Info nummer 9
Dinsdag
21 december
Kerstviering
Zaterdag
25 december
1e Kerstdag
Zondag
26 december
2e Kerstdag
Maandag
27 december
Vrijdag t/m 7 januari 2022 Kerstvakantie

KOM – Kind op Maandag
Genesis 43: 1-34 en 44: 1-13 – Kan ik je vertrouwen?
Jozef heeft zijn broers gezegd dat ze alleen terug mogen
komen als de jongste broer Benjamin meekomt.
Zo staan uiteindelijk alle broers bij elkaar. Kunnen ze
elkaar vertrouwen? Jozef laat een zilveren drinkbeker in
de bagage van zijn broers verstoppen en beschuldigt hen
van diefstal.

Genesis 44: 14-34 en Genesis 45 en 46 – Is het nu goed?
Er is iets veranderd bij de broers: ze staan in voor hun
jongste broertje Benjamin. Jozef huilt en maakt zich bekend.
Hij heeft zijn broers vergeven en vraagt hen om in Egypte te
komen wonen.

Peuters/kleuters
t/m groep 1 t/m 7
groep 1 t/m 7
Peuters/kleuters
Peuters/kleuters
groep 1 t/m 7
groep 1 t/m 7

groep 1 t/m 7

Een broertje
Wat een mooi nieuws. Joey en Danique zijn trotse broer en zus
geworden. Gefeliciteerd familie de Haan met jullie Nolin!

Verslag ouderochtend van 2 November
Tijdens de ouderbijeenkomst hebben de aanwezige ouders een presentatie gehad over PBS (zie bijlage). PBS is een
schoolbrede aanpak om positief gedrag te bevorderen. We maken gezamenlijk afspraken en houden hier actief
toezicht op. We complimenteren kinderen veel, om te zorgen dat het positieve gedrag zich gaat herhalen. Soms is
het ook nodig om een consequentie te stellen. In deze ouderbijeenkomst hebben we gesproken over klein
probleemgedrag en groot probleemgedrag. De ouders geven aan dat als kinderen éénmalig niet luisteren,
opstandig gedrag / weigeren van de leerkracht en geen inzet zien als klein probleemgedrag. Hierop vonden de
ouders het vooral heel belangrijk hoe de leerkracht hiernaar handelt. Als dit soms net met beetje humor is of door
te negeren, kan het gedrag weer snel bijdraaien. De ouders vonden het dan ook belangrijk dat we kijken naar het
willen en kunnen van een leerling. Als een leerling het niet wil is het anders dan als het kind het niet kan. Als het
kind het niet kan is het fijn dat we het kind helpen zodat het wel lukt, maar als het kind het niet wil moet er wel een
grens aangegeven worden. Ook het uitleggen van het "waarom" is belangrijk.
Onder groot probleemgedrag zien ouders pesten, fysiek geweld en als het bovenstaande gedrag structureel
aanhoudt. Ouders willen graag op de hoogte gehouden worden bij dit gedrag, om zo samen te werken aan positief
gedrag. De aanwezige ouders kunnen zich vinden in de reactie procedure en de time in (in de klas een plekje).
Nablijven is een optie vanaf groep 5 en bijvoorbeeld kan dit gepaard gaan met een nadenkbrief.

Corona afspraken komende 3 weken
U heeft van ons een brief ontvangen vanuit onze vereniging Fiers. Zo gaan wij er als school mee om.
- We houden ons weer aan de 1,5 meter afstand tot elkaar. Wij dragen mondkapjes in de gangen.
- We proberen activiteiten te houden zoals het is, alleen willen we niet met andere scholen mengen.
- Geef elkaar als ouders ook de ruimte bij het schoolplein.
- Wilt u iets met ons bespreken, dan kan dit door via Parro een bericht te sturen.
- We nodigen u nog steeds uit binnen de school, maar houden ook weer afspraken via teams
- Elke ochtend staan we op het plein om de kinderen op te vangen.
- Binnen de school proberen we zo veel mogelijk te ventileren.
(de komende weken wordt het kouder, mogelijk geeft u uw kind een extra vestje mee naar school).
- We blijven de beslisboom volgen.

IEP i.p.v. citotoets
Wij staan als team midden in een belangrijke keuze. Wij willen overstappen op andere niet-methode gebonden
toetsen en op een andere Eindtoets in groep 8. We willen overstappen naar IEP en willen stoppen met de toetsen
van Cito. In dit stukje tekst willen we u meenemen in de voordelen van IEP.
De komende tijd willen wij ons verder laten voorlichten en u ook meenemen in deze keuze. We starten in januari al
met het leerlingvolgsysteem en in april gaan we een andere eindtoets afnemen.
Wij hebben een volgende ouderochtend gepland staan aan het begin van het jaar. We zullen deze ouderochtend
benutten voor de jaaropening, maar ook een gedeelte aan deze keuze. Hier kan ik alvast wat laten zien van IEP en
ouders kunnen vragen stellen.
In de IEP-toetsen worden leerdoelen waar de leerlingen het afgelopen half jaar aan gewerkt hebben getoetst. Het
zijn vaardigheidstoetsen waar meer dan alleen reken en taal wordt getoetst.
Bij iep is het eigenaarschap van kinderen groter; Iep staat ook voor “inzicht-eigen-profiel”. Het kind weet door deze
toetsen beter wat hij/zij al kan en wat hij/zij nog moet leren.
Een kind is meer dan taal en rekenen. Iep werkt met een kindbeeld, waarin bijvoorbeeld leeraanpak ook een plekje
krijgt. Elk kind meet zich ook aan zichzelf en minder aan “een gemiddelde leerling”.
Iep heeft een digitale verwerking en dat betekent dat wij als leerkrachten de toets niet hoeven na te kijken,
daarmee hebben wij meer tijd om de resultaten bespreekbaar te maken met het kind, om het eigenaarschap te
vergroten. Het is kijken wat een kind kan en dat maakt de toetsen meer betekenisvol.
Wij kijken uit naar deze ontwikkeling en wat het ons gaat brengen in de toekomst.

Schoolfruit
Wij zijn begonnen met het schoolfruit! In de bijlage een extra brief voor u als
ouders. In deze brief leest u dat u zich kunt aanmelden voor een nieuwsbrief,
zodat u wekelijks op de hoogte wordt gebracht welk fruit uw kind krijgt.
Het zou enorm gezond en fijn zijn als de kinderen alle dagen fruit krijgen, zo ook
de maandag en de dinsdag!

Actief in Coevorden
Vanuit het Sportakkoord, waarvan Fiers partner is, is Actief in Coevorden
ontstaan. ActiefinCoevorden.nl is voor alle inwoners van de gemeente
Coevorden. Voor jong en oud, leerlingen, ouders, leerkrachten,
activiteitencommissies, kinderdagverblijven, zorginstellingen, opa’s en
oma’s. Je vindt er sportieve, creatieve en ontspannende activiteiten bij jou
in de buurt. De activiteiten op ActiefinCoevorden.nl zijn meestal gratis.
Soms wordt er een financiële bijdrage gevraagd. Dit is altijd bij de
activiteit vermeld. Betaling kun je dan bij de aanbieder van de activiteit
doen. Je kunt heel eenvoudig activiteiten zoeken op datum, leeftijd,
locatie en het soort activiteit. Door eenvoudig je voorkeuren aan te vinken
vind je wat je zoekt. Op ActiefinCoevorden.nl kun je je aanmelden voor
een activiteit. Dat kan heel makkelijk door je naam, mailadres en leeftijd
in te vullen en op de aanmeldknop te klikken. Bij elke activiteit zie je of er nog plek is om mee te doen. Als je je hebt
aangemeld krijg je een bevestiging van de aanbieder. Ben je nieuwsgierig? Ga dan nu naar ActiefinCoevorden.nl en kijk
welke leuke activiteit er bij jou in de buurt is! Actief in Coevorden - Activiteiten in elk dorp en elke wijk in de

gemeente

Fiers Sinterklaasjournaal
De kinderen volgen dit jaar ook een speciaal Sinterklaasjournaal,
namelijk het “Fiers Sinterklaasjournaal”. Er zijn drie uitzendingen
waarin de kinderen mee worden genomen in een mysterie, waarin wij
Sinterklaas een fiets willen geven. Maar of dat goed komt? De kinderen
kijken de afleveringen in de klas, maar bent u ook nieuwsgierig? Hier
staan de filmpjes in het speciale FIERS YouTube-kanaal

https://youtu.be/UhU7c_TOfgo

Nieuws uit de groepen
Zoveel blaadjes als het op de boom staat kleien
en daarna het goede kaartje er bij zoeken. Zo
leren we tellen!

Vanmorgen kwamen trotse grote broer en grote zus de klas binnen om te vertellen
dat hun broertje Nolin 5 november is geboren. Hier hoort natuurlijk een cadeautje
en traktatie bij. Familie van harte gefeliciteerd.

Vandaag hebben we les gehad over in het donker fietsen! Daar hoort deze tag natuurlijk bij!
#zetjelichtaan

Deze toppers hebben vandaag hun BOUW! diploma gehaald!

En dan wordt groep 7 vandaag ineens gebeld dat ze gewonnen hebben met de kinderpostzegelactie van 2021! Ze
hebben het hoogste gemiddelde bedrag per persoon opgehaald! WIJ GAAN NAAR CORPUS OP SCHOOLREIS!!!!!
#kinderpostzegels

