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Agenda
21 november

Oud papier

Trefwoord
Voor de levensbeschouwelijke vorming gebruiken we op school de methode ‘Trefwoord’. Iedere dag kijken we
naar een (digitale) kalenderplaat met daarop een tekening, foto, puzzel of tekst. De (Bijbel-)verhalen, gedichten,
gebeden en liederen die daarbij horen, staan in de handleiding voor de leerkracht. Zo stelt ‘Trefwoord’
verschillende thema’s uit de leefwereld van de kinderen, de samenleving en de Bijbel aan de orde. In de
nieuwsbrief vermelden we telkens wat het thema van Trefwoord in de betreffende weken is.

Voor week 44 t/m 46 (26 oktober t/m 13 november) is het thema: Strijden
Inhoud: Strijden, vechten, sporten, winnen en verliezen. Kritische vragen stellen bij strijd en wedijver.
Omgaan met conflicten.
Bijbel: Gideon (Rechters 6 t/m 9)
Voor week 47 t/m 49 (16 november t/m 4 december) is het thema: Aanpassen
Inoud: Wel of niet aanpassen, vrij of gedwongen; aanpassen aan de groep of jezelf blijven; blijven bij je
eigen identiteit.
Bijbel: Ruth (Ruth)

Onze jarigen
8 november
15 november
16 november
18 november

Gijs Nijenkamp (groep 8)
Thijs Reurink (groep 4)
Djaro Smolders (groep 2)
Phileine Hoge (groep 5)

Wecycle 2020
Als school doen wij, zoals u weet, mee aan de actie Wecycle 2020. Geweldig hoeveel er al ingezameld is! De
dozen zijn bijna volledig gevuld, maar er is nog plek voor een aantal elektrische apparaten. Inleveren kan tot en
met vrijdag 13 november.

Oud papier
Op 21 november wordt er oud papier opgehaald. Dan zijn aan de beurt:
René Boode, Yashvin Koek en Bertrand Juffer.
Veel succes gewenst!

Maatschappelijk Welzijn Coevorden
In de nieuwsbrief van 7 oktober kon u lezen dat vanaf vrijdag 23 oktober er wekelijks van 8.30 tot 9.30
uur een inloopspreekuur zou plaatsvinden op school. De medewerker van MWC zou hiervoor gebruik
maken van het IB kantoor. I.v.m. de geldende maatregelen vanuit het RIVM vindt dit spreekuur
voorlopig nog niet plaats. Op het moment dat dit wel zal plaatsvinden, laten wij u dit weten. Heeft u in
de tussentijd vragen? De maatschappelijk werker/opbouwwerker is te bereiken via het algemene
nummer: 085-2735256. Hier kunt u vragen naar Nick Weekamp of Annelies Kampman.

Brief van Sinterklaas en zijn Pieten
Lieve jongens en meisjes, dames en heren.
Zaterdag 14 november kom ik weer aan in Nederland. Waar dit zal zijn blijft geheim!
Een week later zou, door de Stichting Promo Sleen, voor mij en de Pieten een groot ontvangst worden
georganiseerd in Sleen. In verband met de grote toeloop die er verwacht wordt, kan dat helaas niet
doorgaan.
Volgend jaar gaat de intocht, bij normale omstandigheden, wel door. Zullen we dan een extra gezellig
feestje maken?!
En nu niet verdrietig zijn, want ik ben natuurlijk wel in het land en jullie mogen wel allemaal je schoen
zetten. De Pieten zullen daar, coronaproof, wat in doen.
Wel flink zingen natuurlijk, want dat vind ik zo mooi!
Vriendelijke groeten van Sinterklaas en zijn Pieten.

Fietsenkeuring
Maandag 2 november vond de fietsenkeuring door vrijwilligers van Veilig Verkeer Nederland plaats. Van
de 33 fietsen die gekeurd zijn was 78% dik in orde. De kinderen hebben hun individuele keuringskaart
mee maandag naar huis gekregen. Wellicht dat u hier thuis samen met uw kind naar kunt kijken en evt.
gebreken kunt oplossen, zodat ook uw kind veilig op de eigen fiets kan deelnemen aan het verkeer.
Maandag heeft Koen (groep 8) bij de ingangen van het plein aan de Westrupstraat (biologisch
afbreekbare) symbolen van de campagne van de ANWB aangebracht, om iedereen er op te wijzen dat
het belangrijk is om je fietsverlichting te gebruiken nu de maanden waarin er minder daglicht is weer
zijn aangebroken.
Vandaag hebben de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 een sleutelhanger van VVN gekregen.

Beeldmateriaal van weekopening en maandsluiting via Klasbord
Sinds kort delen wij via Klasbord incidenteel beeldmateriaal van weekopeningen en maandsluitingen,
zodat u als ouders / verzorgers ondanks de RIVM maatregelen toch uw kind op het podium kunt zien.
Wij leggen u graag uit wat de ‘spelregels’ zijn:
- Het is geen vanzelfsprekendheid dat beeldmateriaal op Klasbord geplaatst wordt. Alleen wanneer in
de weekopening / maandsluiting een activiteit plaatsvindt waarin kinderen een duidelijke rol
hebben. Soms leent de inhoud van de viering zich minder goed om via beeldmateriaal te delen.
- Beeldmateriaal wordt alleen gedeeld via Klasbord in de groep die de viering heeft voorbereid.
- U wordt verzocht beeldmateriaal wat via Klasbord gedeeld wordt niet verder te verspreiden.

Corona
Zoals u weet zijn ook bij ons op school de gevolgen van COVID-19 merkbaar. Het is telkens een enorme
puzzel om voldoende groepsbezetting te hebben. Het lijkt onvermijdelijk dat op enig moment de
situatie ontstaat dat een groep leerlingen vanuit huis onderwijs zal moeten volgen. Mocht dit nodig zijn,
dan doen wij ons uiterste best om dit tijdig aan de betreffende ouders / verzorgers te laten weten.
Vanuit Fiers is hierover een ouderbrief opgesteld, die u als bijlage bij deze nieuwsbrief vindt.

Film voorstelling Klankenkaravaan (afscheid meester Dick) klaar
Op 10 september (wat vliegt de tijd!) hebben de kinderen met elkaar een voorstelling van de
Klankenkaravaan ingestudeerd (cadeautje van meester Dick bij zijn afscheid). Van deze voorstelling is
een film gemaakt. Wij kunnen ons voorstellen dat u deze film graag wilt zien. Hiervoor kunt u een USB
stick aan uw kind meegeven, voorzien van de naam van uw kind. De film zal hier dan op gezet worden.
Let op: deze film is bedoeld om in huiselijke kring te bekijken en niet om verder te verspreiden. Dit i.v.m.
de privacy van al onze leerlingen.
Op deze plaats willen we de vader van Lucas (groep 1) nogmaals hartelijk bedanken voor het maken van
de film!

Schoenendoosactie / Kindercarrousel van de kerk
Tijdens de weekopening van afgelopen maandag hebben de kinderen allemaal een folder meegekregen
over de Schoenendoosactie. Deze actie wordt door de kerk georganiseerd. Van de kerk ontvingen wij
het volgende bericht:
Zondag 22 november hebben we weer een kindercarrousel voor kinderen van de basisschool leeftijd.
We gaan dit keer bezig met de actie Schoenendoos. Tijdens de viering bekijken we een aantal filmpjes
en versieren we dozen. Daarna gaan we met zijn allen op de fiets naar Emmen om alle dozen in te
leveren.
Maar…..
We willen ook graag dat er heel veel gemeenteleden meedoen!!
Wat kan jij doen voor een kind in armoede? Meer dan je denkt!
Doe mee aan de Schoenendoosactie en tover een simpele schoenendoos om tot een kostbaar geschenk.
Die leuke barbie, stoere auto of grappige mooie knuffel van zolder … Ze laten een kind op Lesbos
hoopvol glimlachen. Met de pennen en schriftjes die jij persoonlijk hebt uitgezocht, kan een jongen of
meisje in Sierra Leone weer naar school!

Jouw schoenendoos is zo’n bijzonder cadeau. De kinderen zullen die als een schat behandelen. Je kunt
je amper voorstellen wat voor impact je doos heeft. Voor veel kinderen in armoede is die versierde
schoenendoos-met-inhoud het eerste cadeau in hun leven. Je geeft hoop en toekomst.
De ontvangende kinderen krijgen bij de doos ook een boekje met Bijbelverhalen, als dat toegestaan is in
het bestemmingsland.
Vanaf 2 november liggen er in de toren van de Dorpskerk folders klaar over de actie Schoenendoos.
www.schoenendoosactie.nl Vanaf 10 november kan elk gemeentelid een gevulde doos inleveren in de
toren van de Dorpskerk, de toren is overdag geopend!
Voor vragen mag je mailen: annettehunse@hotmail.nl of annet@corporaterem.nl
Alle gevulde dozen brengen we zondag 22 november met de kinderen naar het inleverpunt in Emmen.
Doe mee met de Schoenendoosactie! Geef een cadeau van onschatbare waarde.

Orkest in de klas gestart voor groep 6
Van Crescendo ontvingen wij het volgende bericht:
Op vrijdag 30 oktober hebben de kinderen van groep 6 kennis gemaakt met de verschillende instrumenten. Zij
maken nu een keuze op welk instrument ze de komende weken de muzieklessen willen gaan volgen. U heeft
hierover een mail/brief gehad van de leerkracht. De lessen worden op vrijdagmiddag gegeven door muziekdocent
Pieter de Jong. Op 6 november worden de instrumenten uitgedeeld aan de kinderen. Zoals u kunt begrijpen zal er
zorgzaam en voorzichtig met het instrument moeten worden omgegaan. Het is de bedoeling dat het instrument
mee gaat naar huis en dat uw kind elke vrijdag het instrument mee heeft naar school. Muziekvereniging
Crescendo zal de instrumenten beschikbaar stellen. We werken eerst toe naar de kerstvakantie en hopen door te
kunnen gaan met de lessen tot aan de Koningsspelen. Mochten de maatregelen omtrent het corona-virus worden
aangescherpt zal hier echter van worden afgeweken.

Nieuws van anderen
In de bijlagen bij deze nieuwsbrief ontvangt u:
 Bericht vanuit Gastouderopvang De Vlindertuin
 Bericht van de jeugdverpleegkundige en schoolmaatschappelijk werker: even voorstellen
 Inzamelingsactie Esdalcollege locatie Oosterhesselen

Nieuws uit de groepen
Bij iedere nieuwsbrief vindt u een bijdrage van één van de groepen. Deze keer komt het nieuws uit groep 1/2 (zie
volgende pagina’s).
In groep 1 en 2 werken we aan het thema herfst.
Het NME onderwerp paddenstoelen sloot hier mooi bij aan.
Als uitgangspunt lazen we het boek: Twee vechtende eekhoorntjes. De neefjes Eduard en Reinier vechten om
een dennenappel, verdrinken bijna in de rivier, maar redden elkaar. En wie gaat er intussen met de dennenappel
vandoor? De vogel!
Na hun avontuur besluiten de eekhoorns om vriendschap te sluiten.
Wat we over dit thema knutselen, tekenen en spelen ziet u op de foto’s.

De nieuwsbrief verschijnt iedere twee weken. De volgende nieuwsbrief verschijnt op woensdag
18 november

