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Data
Vanaf 16 okt. Start schoenmaatjes
2 nov. Presentatie techniek project voor
alle ouders van 17.00 – 18.00 uur
3 nov. Finale Drentse gedichten
8 nov. Reguliere hoofdluiscontrole

13 nov. vergadering MR
14 nov. Studiedag Jonge kind; Kleuters vrij
18 nov. Ophalen oud papier
24 nov. maandsluiting groep 3/4 en 7/8

Trefwoord
Week 42 t/m 45 (16 oktober t/m 10 november): Helden
■ Inhoud: Wat zijn (Bijbelse) helden? En wie zorgt ervoor dat je een held wordt?
■ Bijbel: Gideon (Rechters 2-8).
Week 46 t/m 48 (13 november t/m 1 december): Horen
■ Inhoud: De betekenis van geluid en het belang van luisteren, horen en begrijpen.
■ Bijbel: Eli en Samuël (1 Samuël 1 t/m 8).

Oud Papier
Op zaterdag 18 nov. wordt er weer oud papier opgehaald. Dan zijn aan de beurt Rene Boode, Adri Woering en
Bertrand Juffer. Veel succes!

Drentse voordrachtwedstrijd
Van de 6 kinderen van onze school die meegedaan hebben aan de voorronde van de Drentse voordrachtwedstrijd in
Dalen zijn twee kinderen door naar de finale in het Altas theater in Emmen op vrijdag 3 nov. a.s. om 19.00 uur. We
wensen Tess de Groot en Koen Hunse veel succes op dit grote podium. Met dank aan mevr. Thalita Lanjouw die dit
geregeld heeft en met de kinderen heeft geoefend.

Weekopeningen
Er is onderling geruild en geschoven en zoals het er nu naar uit ziet is er maandag 6 nov. geen weekopening en op
maandag 13 nov. verzorgt groep 1/2 de weekopening.

Schoenmaatjes
Ook dit jaar doen we mee aan de actie Schoenmaatjes van Edukans. Het is de bedoeling dat de kinderen thuis, samen
met hun ouders, een schoenendoos versieren en vullen. In de folder die alle kinderen hebben gekregen staat precies
beschreven wat er in de schoenendoos gestopt kan worden en wat niet. De kinderen kunnen kiezen of ze een doos
maken voor een jongen of een meisje en voor welke leeftijd. De doos, graag mooi versierd, met een stevig elastiek
inleveren op school. Maandag 20 november is de uiterste inleverdatum.
We zijn ook nog op zoek naar ouders die op maandagmiddag 20 nov. om 15.15 uur willen meehelpen met het
controleren en verzendklaar maken van de dozen. U kunt zich opgeven bij juf Marieke.
Voor de actie geldt dat we blij zijn met elke doos en bijdrage aan de vervoerskosten. We willen echter niemand
verplichten. Er kan bijvoorbeeld ook als gezin gezamenlijk een doos worden ingeleverd.
Alvast bedankt voor uw medewerking en we hopen veel kinderen blij te kunnen maken met een gevulde
schoenendoos als cadeautje.
Van schoenendoos tot onvergetelijk cadeau. Onderwijs is zoveel meer dan leren schrijven en rekenen. Door mee te
doen met Edukans Schoenmaatjes leren kinderen een waardevolle les: dat geven om een ander belangrijk is. En krijgen
leeftijdsgenootjes in ontwikkelingslanden een onvergetelijk cadeau!
Kinderen in Nederland vullen een schoenendoos met schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed voor
leeftijdsgenootjes in ontwikkelingslanden. Ze doen daarmee iets concreets voor vriendjes in arme landen. De
schoenendozen gaan naar kinderen op scholen, in weeshuizen, vluchtelingenkampen en
opvangcentra voor straatkinderen

Van de GMR
Als GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad) zijn wij al een tijdje op zoek naar iemand die namens ons wil
plaats nemen in het toezichthoudend deel van het bestuur van Fiers.
Sinds afgelopen schooljaar is daar een plaats vrijgekomen en tot op heden is deze nog niet weer ingevuld. Kent u
iemand binnen de school (ouders, familie, vrienden etc.) die geschikt zou kunnen zijn voor deze functie. Of wilt u meer
informatie hierover. Neemt u dan contact op met Sander Buninga s.buninga@home.nl 06-51375584 (voorzitter GMR)
of Daniël de Leeuw (secretaris GMR) danieldeleeuw@hotmail.com 06-44070887.
Uiteraard kunt u zich ook wenden tot de directeur van de school, die u dan verder zal helpen.
Alvast bedankt
De GMR

Ledenraadvergadering
Op 2 november staat de eerste bijeenkomst van de ledenraad van Fiers op het
programma. De vergadering wordt gehouden in het gebouw van CBS Dr. Picardt, Van
Pallandtlaan 7 Coevorden.
De aanvang is om 19.45 uur, de koffie/thee staat vanaf 19:30 uur klaar.
De volgende zaken komen deze avond aan de orde:
- Presentatie door vertegenwoordigers van CBS Dr. Picardt over hoe zij ICT als
(hulp)middel inzetten.
- Aandachtspunten verzamelen, die meegenomen kunnen worden bij het opstellen van
het nieuwe strategisch beleidsplan.

VVN keurde fietsen op de Fontein
Op donderdag 2 november (vandaag dus) vond op de Fontein een fietsenkeuring plaats. Van de leerlingen uit de
groepen 3 t/m 8 werden 45 fietsen ter keuring aangeboden.
Vooraf hadden de kinderen een ouderbrief meegekregen en werd de fietsenkeuring via de nieuwsbrief kenbaar
gemaakt, waarin nog eens werd aangegeven het belang van een fietsenkeuring en aan welke wettelijke eisen een
fiets moet voldoen.
Er werd niet alleen gekeken naar de wettelijke eisen, waaraan een fiets moet voldoen, maar ook naar de staat waarin
een fiets verkeert. Zoals speling op het balhoofd, trapas of een gevaarlijke loszittende standaard of pedalen. Op de
VVN fietscontrolekaart, worden hierop aantekeningen gemaakt.
Veel kinderen fietsen ook 's-avonds in het donker op z'n fiets, naar familie, vriendjes, maar vooral ook naar een
sporthal of sportpark. Dus ook de verlichting moet dan in orde zijn.
Ieder ouder denkt of zegt wel eens je moet er niet aan denken als ons kind in het verkeer iets overkomt. Iedere ouder
zegt tegen zijn kind als hij/zij buiten is dat ze goed moeten uitkijken. Maar je mag van de ouder(s) dan ook verwachten
dat hun kind(eren) op een goede fiets rijdt en lichte (of reflecterende) kleding draagt om goed zichtbaar te zijn.
Van de 45 gekeurde fietsen waren er 34 geheel in orde en kregen de zg. APK sticker, "deze fiets is OKE".
De overige 11 fietsen hadden één of meerdere gebreken.
Van 1 fiets zat het stuur los. 5 fietsen hadden geen bel. 5 fietsen hadden slechte handvatten en/of was het uiteinde
van het stuur scherp afgesleten, hetgeen zeer gevaarlijk kan zijn en kan tot ernstige verwondingen leiden.
Van 4 fietsen werkte de koplampverlichting niet. 4 fietsen hadden geen goed werkende rode achterlicht. Van
verschillende fietsen hoefde in de gecombineerde achterlicht/reflector alleen maar een nieuw batterij gemonteerd te
worden. 1 fiets had totaal geen verlichting. 2 fietsen hadden geen zijreflectie in de omtrek van de banden of oranje/
witte reflectoren in de spaken van de wielen.
Van 2 fietsen waren de banden slecht. Verschillende fietsen hadden een wat te lage bandenspanning, waardoor de
kans op een lekke band groot is. Van 2 fietsen waren de remmen niet goed in orde. Van enkele fietsen waren de
remblokjes bijna aan vervanging toe, voordat er ijzer op ijzer/aluminium (de velg) geremd wordt.
Van 2 fietsen waren de trappers niet in orde. Ook hadden 2 fietsen geen kettingkast, waardoor de veters van de
schoenen tussen ketting en tandwiel kan komen, met alle gevolgen van dien.
Bij het herstellen van de kleine gebreken aan de fiets en het laten zien op school, kunnen de kinderen
alsnog de OKE sticker voor de fiets krijgen.
Alle kinderen van groep 3 t/m 8 hadden eerder een boekje gekregen “Ken de verkeersregels” en nu kregen ze
een balpen met opschrift "Whatsappen in het verkeer LEVENSGEVAARLIJK".
Dit om de kinderen er op te attenderen, dat bellen, sms-en, muziek luisteren ect., in het verkeer gevaarlijk is en
dat ze daardoor niet de aandacht op de weg houden. Uit onderzoek blijkt dat de risico's daardoor op een
verkeersongeval sterk toeneemt. Dit heeft al tot verkeersslachtoffers geleid.

Al met al hadden verschillende ouders wel aandacht aan de fietsen van hun kinderen besteed. Maar toch ook ouder(s)
om wisselende redenen niet. En de verantwoordelijkheid dat zij hun kind(eren) met een (on)veilige fiets op de weg
laten fietsen, ligt bij de ouder(s) of verzorgers van het kind.
De kinderen van de groepen 1 en 2, kregen een verkeersles over de fiets en voor hen had VVN een kleurplaat en
een doosje kleurpotloodjes.
VVN afd. gem. Coevorden
M.v.gr., Harry Elzer

Nieuws van anderen
Een middag vol sprookjes en mythen!
Zondag 5 november a.s., vanaf 14.30 uur in de ontmoetingskerk in Sleen, zal muziekvereniging Crescendo een
sprookjes en mythen concert houden, speciaal voor (basisschool) kinderen.

Speeltuinvereniging “Kindervreugd”
Speeltuinvereniging “Kindervreugd” organiseert op vrijdag 24 nov. 2017 haar jaarlijkse zwemactiviteit te Emmen.
Let op: uiterlijke inleverdatum van het opgave strookje en het geld is 17 november!!!
Zie voor verdere informatie de speciale bijlage.

