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Belangrijke data:
Vrijdag
11 februari
Maandag 14 februari
Donderdag 17 februari
Donderdag 17 februari
Maandag 21 t/m vrijdag 25 februari
Donderdag 24 februari
Dinsdag
1 maart
Donderdag 10 maart

Studiedag team – leerlingen vrijdag
Portfolio mee
Ouder en kindgesprekken
Uitgifte Info nummer 12
Voorjaarsvakantie
Oud papier
Nationale Complimenten dag
Uitgifte Info nummer 13

Groep 1 t/m 7
Groep 1 t/m 7
Groep 1 t/m 7
Groep 1 t/m 7
Groep 1 t/m 7

Groep 1 t/m 7

KOM – Kind op Maandag
Marcus 4: 1 - 34 Zaai verhaal
Jezus vertelt een zaai verhaal. Een zaaier strooit zaad op verschillende
plekken. Op de ene plek komt het op, op de andere plek niet. Zo is het
ook met het woord dat gezaaid wordt en met mensen die er verschillend
mee omgaan.

Marcus 5: 1 – 43 Ik zie je wel
Er komt een man bij Jezus die erg in de war is. Hij weet wie Jezus is: de
zoon van de Allerhoogste God. Jezus verjaagt de geest die de man in zijn
greep heeft. Als ze daarna weer naar de overkant van het water gaan,
komt Jaïrus bij Jezus. Hij vraagt of Jezus zijn dochter wil genezen.
Onderweg is er een vrouw die Jezus aanraakt en geneest. Jezus ziet en
helpt iedereen – zelfs de dood houdt hem niet tegen.

Nieuwe Portfolio’s & Ouder-kind gesprekken
14 februari krijgt uw kind het nieuwe portfolio mee naar huis, maar ook het vorige rapport. Het rapport mag u thuis
bewaren. Het nieuwe portfolio mag u samen met uw kind bewonderen en mag later weer ingeleverd worden op
school.
14 en 17 februari zijn de ouder-kind gesprekken. Het is fijn als u het portfolio (als dit enigszins mogelijk is) al heeft
bekeken samen met uw kind. Door het portfolio willen we graag het eigenaarschap van uw kind vergroten. Dat hij/zij
verantwoordelijkheid neemt voor het eigen leerproces, zodat elk kind betrokken is bij school en wil leren! Hiermee
spreken we de motivatie van de leerling aan en dat maakt dat hij/zij zich optimaal inzet.

Corona update
Helaas moesten we u via Parro een bericht sturen over een positieve testuitslag. Wilt u de gezondheid van uw kind
goed in de gaten houden. Graag bij milde klachten testen met een zelftest en bij bijv. koorts via de GGD een officiële
test, zodat de besmettingen niet hoger oplopen. Alvast bedankt!

Onderhoud plein – ouders gevraagd
Zaterdagochtend 19 februari willen we de singel achter de school/dorpshuis een goede snoeibeurt geven. Na het
snoeien van vorig jaar is er weer veel opschot opgekomen wat weggehaald moet worden.
We kunnen alle hulp goed gebruiken. Hopelijk zijn er ook mensen met een bosmaaier met messen erop.
We beginnen om 8:30 uur met een kop koffie. Graag even opgeven voor 12 februari bij Arjan
Eisses: ateisses@gmail.com of via de app bij Tabitha.
Alvast bedankt!

Petje af in Schoonoord
Petje af is een organisatie in Coevorden die in Schoonoord een groep wil gaan starten met
maximaal 18 kinderen. Tijdens 30 zondagen leren ze van experts over beroepen. Ze gaan bij
bedrijven op bezoek en nemen daar een kijkje achter de schermen. Zo komt er bijvoorbeeld
een piloot of kapper op bezoek, gaan ze naar de brandweer, de supermarkt, mediabedrijf of
het ziekenhuis. Daarnaast leren de kinderen te reizen met het openbaar vervoer en
besteden we aandacht aan kunst, cultuur, muziek en gezond gedrag. Dit alles gaat
plaatsvinden in het dorpshuis en mogelijk al na de voorjaarsvakantie. Wil je je aanmelden?
Kijk maar even in de bijlage.
Petje af Coevorden (@petjeaf_coevorden) • Instagram-foto's en -video's

Nieuws uit de groepen
We werken over de Noord- en Zuidpool en we hebben al een hele hoop geleerd!

Woensdag 26 januari was het jaarlijkse voorleesontbijt. Weer gezellig in pyjama naar school. Tijdens het
voorlezen genoten we van een heerlijk ontbijt. Monster #griezelig #lief #wollig #maar eerst ving ik een monster.

