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Ouderochtend
Start Nationale Sportweek
Prinsjesdag
Oud papier
Ouder kindgesprekken
Kinderpostzegelactie
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Ouder kindgesprekken

KOM – Kind op Maandag
Exodus 5 :1 6 – 9 en 7:14 8:15 – Moet ik naar jou luisteren
De farao luistert niet naar Mozes en Aäron, zelfs niet als ze met bijzondere
tekens laten zien dat ze door God gestuurd zijn. Hij laat de Israëlieten nog
harder werken. Omdat de farao blijft weigeren, komen er plagen in het
land: water verandert in bloed, er komen kikkers en later muggen.
Maar de farao luistert nog steeds niet.

Exodus 8:16 – 9-35, 10, 11 en 12:1-51 – Hoe komen we hier uit?
Omdat de farao blijft weigeren komen er steeds meer plagen in het land:
ongedierte, veepest, nare plekken, hagel, sprinkhanen en duisternis. Nadat
de farao nog steeds niet luistert, sterft in elk huis van Egypte de eerstgeborene.
Dan zegt de farao dat de Israëlieten moeten vertrekken; hij vraagt
Mozes om voor hem te bidden. Midden in de nacht trekken ze weg uit het land,
op weg naar een nieuwe toekomst.

Ouders/verzorgers
Groep 1 t/m 8

Groep 7 en 8
Groep 1 t/m 8

Infomiddag
Gistermiddag was de info middag. Alhoewel we niet met een
groot gezelschap waren, was het wel een erg gezellige
bijeenkomst. Er is een pubquiz gehouden met best wel wat
moeilijke vragen erin. Zo was er de vraag hoe oud al het personeel
van De Kiel opgeteld bij elkaar is. Weet u het? Natuurlijk konden
de muziekfragmenten ook niet ontbreken tijdens deze quiz! Al
met al een geslaagde, en vooral gezellige, middag!

Praktijkklas
Komende donderdag, 15 september, start de praktijkklas van Fiers bij ons in het gebouw. Meester Roel en meester
Jordy hebben hard gewerkt om het lokaal in orde te maken en het resultaat mag er dan ook zijn! De leerlingen die
naar deze klas toe gaan hebben vorige week tijdens een informatiemoment kennis kunnen maken met de meesters.
Samen met hun ouders konden ze daarna ook nog even rondneuzen in het lokaal. Heel veel plezier gewenst in de
praktijkklas!

Bewegingchallange
Van 16 tot en met 25 september is de Nationale Sportweek. Er zijn dan heel veel activiteiten
in de hele gemeente Coevorden. De gemeente daagt ons als kinderen, ouders en team van de
scholen ook uit: Naar welke basisschool in de gemeente Coevorden gaan kinderen het vaakst
wandelend of op de fiets? Alle basisscholen in de gemeente Coevorden mogen meedoen. De
buurtsportcoaches komen langs met een leuke verrassing!
Wij gaan hier zeker aan mee doen. Bij ons komen al heel veel kinderen lopend of op de fiets
naar school en we vinden dat dat gewaardeerd mag worden. Wie weet, winnen we er nu een prijs mee.
Het is daarom belangrijk dat de kinderen van maandag 19 t/m vrijdag 23 september lopend of op de fiets naar school
komen. We zullen er nog aan herinneren!

Ouderochtend
Morgenochtend, vrijdag 16 september, is de eerste ouderochtend van dit schooljaar. Iedereen is van 8.30 uur tot
uiterlijk 9.30 uur van harte welkom. In het lokaal van groep 7/8 deze keer. Meester Mike neemt iedereen mee in de
wereld van ICT op school. Wat doen de kinderen eigenlijk op hun laptops? Iedere ouder krijgt te zien wat zijn/haar
eigen kind doet. Er komt info vanuit alle groepen aan bod. Van harte welkom!

Ouder en kind gesprekken
De ouder en kind gesprekken komen er weer aan. U heeft hiervoor deze week een
envelop gekregen met daarin een brief met daarop de datum en tijd voor het gesprek.
Lukt het u niet om te komen? Wilt u dan een nieuw gesprek plannen met de
leerkracht van uw kind(eren)? Bij deze envelop zit ook een vragenlijst in. Wilt u deze
invullen voor ons en uiterlijk maandag 19 september weer mee terug geven naar
school? Alvast hartelijk dank!

Nieuws van de GGD
Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerkrachten,
Ook dit schooljaar kunt u ons op de school tegenkomen.
Wij zijn Jacqueline Nanning, Lieneke van Wijk en Sharon Hofman.
Gezamenlijk zijn wij het aanspreekpunt voor professionals en ouders als het gaat om opvoedvraagstukken, maar ook
op het gebied van zorgen, veiligheid en verzuim.
Jacqueline en Lieneke houden zich vooral bezig met de opvoedvraagstukken en vragen op het gebied van zorgen 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.
Sharon is de leerplichtambtenaar vanuit Menso. De Leerplichtwet noemt het halen van een diploma als belangrijk
doel, omdat zo de kansen op de arbeidsmarkt in de toekomst worden vergroot. Spijbelen, veelvuldig ziekteverzuim en
te laat komen zijn voortekenen van latere schooluitval. Daarom is het vroeg signaleren van schoolverzuim zo
belangrijk. Dit kan al op de basisschool beginnen. De leerplichtambtenaar kan samen met het gezin onderzoeken wat
de reden van het verzuim is en daarin kan gezocht worden naar een oplossing.
Wij allen 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 intern begeleider ouders ook in contact met ons brengen.

Hartelijke groeten,
Jacqueline, Lieneke en Sharon

Jacqueline Nanning
Jeugdverpleegkundige
j.nanning@ggddrenthe.nl
0882460246

Lieneke van Wijk
Maatschappelijk werker
lvanwijk@mwcoevorden.nl
0852735256

Sharon Hofman
Leerplichtambtenaar
s.hofman@menso-emmen.nl
0800-1801

