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Nieuws uit het team
Fietsenkeuring
Op 29 oktober vindt er een fietsenkeuring plaats op CBS De Kiel. We hebben voor de ouders een
brief toegevoegd aan deze nieuwsbrief. De fietsen van de leerlingen van de groepen 3 t/m 8
worden die middag gekeurd.
Informatieavond groep 8
Maandag 19 november vindt er een informatieavond plaats over het VO regio Emmen voor de
ouders van de leerlingen van groep 8.
Contactavond
Dinsdag 20 november is een contactavond voor alle groepen. Het
is een goede zaak om regelmatig met de groepsleerkracht te
spreken over de leervorderingen van uw kind.
Uitstapje bovenbouw
Juf Hieke gaat dinsdag 30 oktober met haar groep de gehele dag
naar CBS De Slagkrooie. De kinderen zijn die dag met allerlei
kunstactiviteiten bezig. We denken dat het een leuke en leerzame
dag wordt voor onze leerlingen. Vergeet niet om je fiets mee te nemen.
Estafette
Er wordt ontzettend veel gelezen in de midden- en bovenbouw. Bijna elke dag lezen de
leerlingen de woordrijtjes van het digibord. Wat is het leuk om de woorden steeds sneller op te
lezen.
Netwerkbijeenkomsten
De meesters en juffen gaan bij elkaar op bezoek. Maandag 15 oktober was er een bijeenkomst
voor de leerkrachten van groep 8 van onze schoolvereniging. Dinsdag zaten de leerkrachten van
groep 3 om de tafel. Op deze manier ontmoeten leerkrachten van de vereniging elkaar en
wisselen ze informatie uit. Dit zijn zinvolle bijeenkomsten die ons onderwijs verbeteren.
Nieuws uit de activiteitencommissie
Zijn er nog kinderen die thuis school t-shirts hebben liggen? We missen nog een aantal shirts.
WAWW - Aardige dingen zeggen tegen elkaar
Week 43 en 44
De komende twee weken gaan we extra complimenten geven als we
horen dat kinderen aardige dingen zeggen tegen elkaar. Als het ene kind
het andere een steuntje in de rug geeft ( “Vera, wat lief dat je tegen
Bryan zei, dat het hem de volgende keer zeker zal lukken!) , of een
compliment geeft. ( Leuk joh, dat je wat zei over de mooie tekening van
Hans) Te vaak reageren we meteen op onaardige opmerkingen, maar
vinden we het doodgewoon als kinderen aardige dingen zeggen. Doet u
thuis met ons mee??
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Nieuws uit de groepen
Kleutergroep
Wij zijn begonnen met het thema: Herfst. In de klas staat een mooie herfsttafel van de juf. De
kinderen maken ook een herfsttafel, die natuurlijk nog mooier wordt.
Hiervoor mogen ze kastanjes, eikels, beukennootjes, hazelnoten, gekleurde bladeren, dieren van
de herfst, meenemen. Helpt u ze. Wij hebben een opzegversje over de herfst geleerd:
Het regent, het regent, de wolken hebben verdriet, ze laten hun tranen vallen, want een
zakdoek hebben ze niet.
Reactie kleuter: tranen afvegen kan ook niet, want wolken hebben geen handen.
Nieuwe letter: K.
Geeft u iets mee voor de lettermuur, want die blijft wel heel erg leeg dit
schooljaar.
Voorbeeld: knikker, knikkerzak, knoop, kastanje, plaatje van een kast, of een
kikker,
of een konijn, foto van Kenan, enz. Wij rekenen op u.
Verder wens ik iedereen natuurlijk een prettige vakantie toe en tot ziens op maandag 29 oktober
of tot woensdag 31 oktober op de knutselmorgen.
Jeannet.
Groep 3, 4 en 5
We zijn dinsdagochtend naar een voorstelling geweest over een geheime brief. Het was een leuk
uitstapje maar ook best moeilijk af en toe. Het ging over schilderijen van Frans Hals en Johannes
Vermeer. De schilderijen hebben we op school besproken maar om de namen te onthouden dat
was lastig.
Groep 3 heeft deze week kern 2 afgesloten en ook weer bij juf
gelezen. Wilt u weten hoe uw kind het heeft gedaan. Kom dan na
de vakantie gerust een keer binnen om het te vragen. Graag na
schooltijd.
Na de vakantie beginnen we met kern 3 en dat gaat over een
wensdoos.
De kinderen hebben nog een leesblad meegekregen, wilt u dit ook in de vakantie blijven
oefenen?
De kinderen kennen bij alle geleerde letters een gebaar. Hier kunt u ook leuke spelletjes mee
doen, vraag uw kind maar eens.
Groep 4 is druk met lezen van woorden met ge- en ver- en met spelling hebben we het over
woorden met 2 medeklinkers vooraan en 2 medeklinkers achteraan. Het begrip medeklinkers is
soms best nog wel lastig. Gelukkig verdelen we alle klanken in groep 3 nu in straten. We hebben
een medeklinkerstraat, korte klankstraat (a, e etc), lange klankstraat (aa, ee etc) en
tweetekenklankstraat (eu, ui etc).
Groep 5 heeft met spelling de categorie van torren geleerd. Deze woorden moet je eerst hakken
bijvoorbeeld bakker. Ba-kker, ba… je hoort een a dat is een korte klank dus 2 medeklinkers. De
laatste klank moet een korte klank zijn anders mag je de regel niet toepassen.
Moeilijk, maar we gaan dit de komende weken veel oefenen.
Fijne vakantie!
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Groep 6,7 en 8
Kunstmenu
Op dinsdag 30 oktober gaan we meedoen aan de projectdag „Boeksterren‟ verzorgd door Held &
Bloem Producties. Gedurende de dag gaan de kinderen op allerlei creatieve manieren bezig om
samen een prentenboek te maken. Er zal worden gebrainstormd, ontworpen en geschreven.
Er is een workshop poseren voor de camera en kostuums. De middag staat in het teken van een
greenscreen fotoshoot
De foto‟s, teksten en andere onderdelen die door de kinderen gemaakt en bedacht zijn, worden
door Held & Bloem Producties na afloop van de dag samengevoegd tot een echt prentenboek.
Vanwege de kostuums is het belangrijk dat de kinderen op deze dag met zwarte (of donkere)
kleren naar school komen.
Het belooft een creatieve dag te worden met een mooi en blijvend resultaat: Een uniek
prentenboek van en door de kinderen van de groep…
Meer informatie hierover is te vinden op www.boeksterren.nl.
We vertrekken om 8.30 uur op de fiets naar C.B.S. de Slagkrooie en hopen er tegen 15.30 uur
weer te zijn. De kinderen blijven die dag allemaal over. Denkt u er aan om ze eten en drinken
mee te geven?
De dictees die op deze dag staan gepland worden verschoven naar:
Groep 6: maandag 29 oktober
Groep 7 en 8: donderdag 1 november.
Iedereen een fijne herfstvakantie toegewenst!
Nieuwsbegrip.
Deze week bestond Donald Duck 60 jaar, in het jeugdjournaal is
dit aan de orde geweest.
Elke week maakt “nieuwsbegrip” een verhaal met vragen naar
aanleiding van een nieuws-item voor leerlingen van groepen 5 tot
8. ( vanaf januari gaat ook groep 4 mee doen )
Via internet kunnen wij op school het nieuwe “nieuws” halen.
Hiermee wordt elke week het begrijpend lezen geoefend aan de
hand van een actueel verhaal.
We oefenen de volgende leesstrategien;
●
samenvatten
●
voorspellen
●
een schema maken
●
ophelderen van onduidelijkheden
●
relaties en verwijswoorden
●
vragen stellen
●
visualiseren
Het spreekt onze leerlingen erg aan, ze hebben er thuis vast wel eens over verteld.
Vanaf januari gaat groep 4 meedoen met nieuwsbegrip.
In deze groep werken we nu met “zon”boekjes uit de methode Veilig Leren Lezen, hiermee
oefenen zij begrijpend lezen op eigen niveau.
Met Sprongen Vooruit.
“Met Sprongen Vooruit“ is een nascholingscursus voor leerkrachten van de goepen 1 tot 6 die
gegeven wordt door het Menne Instituut. Wij leren van hen hoe we onze leerlingen nog beter
kunnen helpen om een goed getalbegrip te kunnen ontwikkelen. Dit gaat aan de hand van 5minuten spelletjes die de leerstof uit onze rekenmethode goed ondersteunen. Er zijn 3
cursussen; groepen 1 en 2, groepen 3 en 4 en groepen 5 en 6. Voor de groepen 7 en 8 is de
cursus hopelijk volgend jaar ook te volgen. Verschillende collega‟s zijn met deze cursus gestart
en zijn allen zeer enthousiast. In de groepen worden verschillende van de ons aangeboden
spelletjes al gedaan en we zien dat de leerlingen ook enthousiast zijn. Zo leren we vanaf groep 1
met sprongen vooruit te komen op rekengebied.
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AFDELING GEMEENTE COEVORDEN
Aan de ouder(s), verzorger(s), FIETSENKEURING OP UW SCHOOL.
Voor de kinderen is de fiets het vervoermiddel. Ze gaan er mee naar school, het sportveld,
sporthal, naar een zwembad, familie of naar de winkel. Een fiets moet altijd in orde zijn! Veel
kinderen rijden met een fiets die technisch niet in orde is. Een veilige fiets is van levensbelang.
Niet voor niets zijn jaarlijks 20 doden en 400 zwaargewonden als gevolg van ongevallen, waarbij
fietsers betrokken zijn. Een keihard gegeven. De remmen moeten in orde zijn, een fiets moet zijn
voorzien van een bel en goede banden. Om in het donker op vallen.”dus gezien worden”, moet de
fiets zijn voorzien van reflectie,
cirkelvormige reflectie op banden. En bij schemer en donker, of overdag bij b.v. dichte mist,
is verlichting belangrijk voor eigen veiligheid als fietser.
Maar wilt u zeker weten dat uw kind op een veilige fiets rijdt, dan zult u regelmatig de fiets,
samen met uw kind moeten controleren. Het is ook leerzaam voor uw kind en zullen hierdoor ook
zelf eerder kleine gebreken opmerken. U zorgt (samen) voor snelle reparatie.
Uw school besteedt al veel aandacht aan de verkeersveiligheid in het verkeer. En samen
werken we daarmee aan het verbeteren van de verkeersveiligheid van de fietsers, door een
fietsenkeuring te organiseren. Veilig Verkeer Nederland afdeling gemeente Coevorden, organiseert
op 29 oktober a.s., om ca. 13.00 uur, voor de groepen 3 t/m 8 een fietsenkeuring op de
school. Hieronder staan nog eens de aandachtspunten waaraan een fiets wettelijk moet voldoen.
Met deze lijst in de hand kunt u de fiets voor de keuring nog eens nalopen. Op de
fietscontrolekaart die het kind na de controle mee krijgt kunt u zien of de fiets geheel in orde is. Is
de fiets geheel in orde krijgt het kind ook de bekende “Deze fiets is “OKE”, stikker. Kinderen die
de fiets ter keuring aanbieden krijgen zeker een attentie, een geel reflecterende armband. In het
donker goed zichtbaar.
FIETSCONTROLE
1. Zit het stuur goed vast
ja / nee
2. De bel is goed te horen
ja / nee
3. De handvatten zitten goed vast
ja / nee
4. De remmen werken goed
ja / nee
5. Zijn de banden goed
ja / nee
6. Zit de zadel goed vast
ja / nee
7. Zit de bagagedrager vast
ja / nee
8. Staat de zadel op juiste hoogte afgesteld
ja /nee
9. Is de ketting goed afgesteld
ja / nee
10. Zit de standaard goed vast
ja / nee
11. Zijn de trappers goed (niet glad en geen versleten blokken. Geen speling trapas)
ja / nee
12. Is er een goed slot
ja / nee
Reflectie
13. Is er een rode reflector aan de achterkant van de fiets
ja / nee
(kan een combinatie zijn van reflector met achterlicht)
14. Beide wielen of banden hebben cirkelvormige zijreflectie
ja / nee
15. Er zitten in beide trappers twee geel/oranje reflectoren
ja / nee
16. Witte reflector a.d. voorkant of geïntegreerd in koplamp (nog niet verplicht)
ja / nee
Verlichting
17. De koplamp werkt
ja / nee
18. Het achterlicht is rood en werkt
ja / nee
19. De dynamo werkt, ook bij nat weer
ja / nee
(Losse verlichtingsset mag, wit en rood. Moet men dan bij zich hebben, kunnen tonen en
moet werken!)
VVN afd. gem. Coevorden ( zie de gemeentegids) www.veiligverkeernederland.nl
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