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Een nieuwe layout voor de nieuwsbrief!

Nu onze vereniging FIERS is gaan heten, is ook de layout van de nieuwsbrieven aangepast.
We zijn er blij mee!

Volgende nieuwsbrieven op vrijdag

Omdat juf Sandra donderdag 2 november en donderdag 9 november door studie niet op school is, komen
de volgende nieuwsbrieven op vrijdag 3 november en vrijdag 10 november uit.

Kom in de kring – Dorcas voedselactie
In de Kom in de Kring-dienst zijn we begonnen met de
Dorcasvoedselactie. We vinden het school belangrijk
om ook ‘iets voor een ander’ te doen.
De kinderen hebben er een flyer over mee gekregen.
In de hal van het MFA zijn we bijvoorbeeld rijst, jam
en thee aan het inzamelen. Dat kan t/m vrijdag 3
november.

Kinderboekenweek

Morgen, vrijdag 20 oktober, sluiten we de kinderboekenweek af
met een ruilbeurs voor boeken.
De kinderen mogen maximaal 5 boeken meenemen. Voor ieder
ingeleverd boek krijgen ze een ‘boekenbom’. Daarvoor kunnen ze
bij de ruilbeurs een nieuw boek ruilen.

Ouders van kinderen die boeken hebben ingeleverd, zijn om 11.30 van harte welkom in school. We houden
de boekenmarkt dan samen in de hal van de school. Als het ruilen voorbij is, mogen de kinderen waarvan
ouders zijn gekomen, met hun ouders mee naar huis.

Herfstvakantie

Van maandag 23 t/m vrijdag 27 oktober is het herfstvakantie. We gaan maandag 30 oktober weer van
start.

Luizencontrole

Dinsdag 31 oktober is de volgende luizencontrole. Graag allemaal met schoon gewassen haren en zonder gel
en vlechtwerk naar school komen. Dan gaat de controle gemakkelijker!

Huisbezoeken

Na de herfstvakantie gaan de huisbezoeken aan de kinderen van groep 1, 3, 5 en 7 beginnen.
De leerkrachten maken daarvoor afspraken met de ouders.

NSCCT voor de kinderen uit groep 4 en 6

Coevorden, 17-10-2017
Op woensdag 1 november zal bij de kinderen uit groep 4 en 6 de NSCCT (Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test)
worden afgenomen op school. De test wordt afgenomen in de klas van uw kind, door de intern begeleider van een school
binnen FIERS.
Sommige leerlingen laten op school minder zien dan wat ze in werkelijkheid kunnen en presteren daarmee mogelijk
onder hun niveau. De NSCCT helpt om deze leerlingen op te sporen. Daarnaast zorgt de NSCCT voor een second opinion
bij het maken van een inschatting van de leermogelijkheden van kinderen door leerkrachten. Dit zorgt ervoor dat de
leerkracht kan aansluiten bij datgene wat uw kind nodig heeft op school.
Deze test geeft een inschatting van de leermogelijkheden van uw kind op het moment van testen en moet hierdoor niet
gezien worden als een vaststaand gegeven.
Tijdens de portfoliogesprekken zal u op de hoogte worden gebracht van de leerontwikkeling van uw kind.
Voor verdere informatie en uitleg van bovenstaande gegevens kunt u contact opnemen met school.
Met vriendelijke groet,
Maxime Schipper
Orthopedagoog

Op herhaling: Nieuws van de verkeerscommissie: Fietsenkeuring donderdag 2 november
De jaarlijkse fietsenkeuring voor de fietsen van kinderen uit groep 3 t/m 8 zal donderdag 2 november zijn.

Uitstapje groep 5 t/m 8

Woensdagochtend 18 oktober hebben we een uitstapje gemaakt naar het mechanisatiebedrijf Naber.
We werden vriendelijk ontvangen door Roy, de vader van Wilco. Hij heeft ons veel verteld over de
machines die door de boer worden gebruikt. We kregen een kijkje in het nieuwe bedrijf. Het was heel
interessant.
We willen de ouders die mee fietsten bedanken. En Roy bedanken we voor zijn gastvrijheid.

Een oproep van de GMR
Als GMR (gemeenschappelijke medezeggenschap raad) zijn wij al een tijdje op zoek naar iemand
die namens ons plaats wil 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 06-51 37 55 84 (voorzitter GMR) of Daniël de Leeuw
(secretaris GMR). danieldeleeuw@hotmail.com 0644070887.
Uiteraard kunt u zich ook wenden tot de directeur van de school, die u dan verder zal helpen.
Alvast bedankt.

DNS op glas
Vanuit Dorpsbelangen het volgende bericht:
De komende weken wordt er rond gegaan door DNS op glas om
te vragen naar de interesse voor glasvezel in de dorpen.

Bijbelse geschiedenis
Week 44 : 30/10 - 03/11
In je dromen!
Genesis 37: 1-36 en Genesis 39: 1-6
Jozef droomt over zichzelf en zijn broers: Hij ziet hoe ze allemaal voor hem buigen. Maar de
werkelijkheid is een nachtmerrie, als Jozef in een put gegooid wordt en als slaaf verkocht naar Egypte.
Daar komt hij terecht in het huis van Potifar.

Verjaardagen

Zaterdag 21 oktober is Yannick uit groep 2 jarig. Hij wordt 6 jaar. Donderdag 2 november is Jelco uit
groep 7 jarig. Hij wordt 11 jaar. Van harte gefeliciteerd, jongens!

Belangrijke data komende periode
Oktober
Vrijdag 20
Maandag 23 t/m vrijdag 27
Maandag 30
Dinsdag 31
Dinsdag 31

11.30 uur afsluiting Kinderboekenweek met boekenmarkt
Herfstvakantie
Deze week les verkeerscommissie groep 3/4
Luizencontrole
Start huisbezoeken aan kinderen groep 1, 3, 5 en 7

November
Woensdag 1
Donderdag 2
Vrijdag 3
Vrijdag 3

Afname NSCCT in groep 4 en groep 6
Fietsencontrole groep 3 t/m 8
Maandopening
Nieuwsbrief komt uit

Groep 1 en 2
Afgelopen dinsdag zijn we naar de voorstelling ‘Olleke Bolleke’ in Dalen geweest. Het was een hele leuke
voorstelling over een kubus die alle kleuren kreeg. De moeders die gereden hebben, heel erg bedankt!
Aankomende vrijdagochtend is er om 11:30 uur boekenmarkt. De kinderen kunnen met hun boekenboM
een ander boek kiezen. U bent als ouder ook van harte welkom om samen met uw kind een leuk boek en
geschikt boek uit te zoeken.
Vrijdag sluiten we ook het thema griezelen af. Wat hebben we in de klas veel gegriezeld. We hebben
daarbij ook veel nieuwe woorden geleerd zoals: de uil, de vleermuis, de kraai, de ketel, het spook, het
spinnenweb, de heks, het monster, de poot, de pompoen en de spin. Al deze woorden hangen ook rondom
de thematafel.
Volgende week is het herfstvakantie. Dat hebben de kinderen van groep 1 en 2 zeker wel verdiend, na al
het harde werken!

Na de herfstvakantie beginnen we met een nieuw thema. Het thema de Kinderboerderij. De kinderen
mogen ook hier weer spulletjes van thuis meenemen voor op de thematafel.

Groep 3 en 4
Kinderboekenweek:
Wat hebben alle groepen mooie prentenboeken gemaakt. Afgelopen dinsdag hebben we ze aan elkaar
laten zien en voorgelezen. Verder hebben we krantenmonsters gemaakt, een spookhuis en hebben we
een griezelwerkboekje in ons vak. Na de herfstvakantie werken we nog een poosje aan het thema
herfst. Ook maken we dan een lampion.
Tafels:
Wilt u deze dan ook thuis gaan oefenen? Bijna alle kinderen hebben de tafel van 1 al opgezegd. In de
klas hangt een overzicht, dus u kunt zo even kijken of u kind al een sticker heeft geplakt. Na de
herfstvakantie beginnen we met de tafel van 5.
Veilig leren lezen:
We ronden deze week kern 2 af. De diploma`s gaan morgen mee naar huis en de ook nieuwe
woordlijsten voor kern 3 gaan mee. Willen jullie deze thuis gaan oefenen. Juist in de vakantie is lezen
erg belangrijk. Omdat we sommige letters nog zo kort kennen, zakt de informatie soms ook weer snel
weg. Dus… lekker lezen!! 
Huisbezoeken:
Na de vakantie starten we met de huisbezoeken voor groep 3. Elk kind krijgt deze week een brief mee
met de planning, bij wie we wanneer komen. Kun je nou niet op dat tijdstip? Zou je dan zelf even willen
ruilen met een andere ouder? En dit dan even aan ons laten weten? Alvast bedankt!

Groep 5 en 6
Met de muziekles hebben we het over “de echo” gehad. We leerden een liedje met echo’s. Ook
beluisterden we popsongs die een echo hebben. Het was een leuke les, die eindigde in een polonaise!
Het thema “de boerderij” verloopt goed. Sommige kinderen zijn druk bezig met een interview voor te
bereiden. Anderen verdiepen zich in het ontstaan van zaad tot plant. Ook de veeteelt komt natuurlijk
aan bod. Hoe verloopt het proces van melk tot kaas? Ook hebben we naar een filmpje gekeken over de
boerderij van de toekomst.
Oproepje: wie heeft of kent iemand die het tijdschrift ”De Boerderij” heeft? We kunnen het goed
gebruiken voor ons thema.
Kay, Yvonne, Thijs en Jelmer hebben voor dinsdag 31 oktober een Halloweenfeestje georganiseerd.
Zij hebben zelf uitnodigingen gemaakt voor de klasgenoten en allerlei spelletjes bedacht. Het feestje
is gewoon op school. We vieren het ’s middags. De kinderen mogen verkleed komen. Het wordt vast
heel griezelig.

Groep 7 en 8
Met taal zijn we begonnen met het thema geluk. De kinderen ronden dit thema af door een
doorgeefwenskaart te maken. Met rekenen zijn we met de laatste lessen van het blok bezig.
De toets nemen we af na de herfstvakantie. We oefenen veel met breuken. Welke breuk is groter.
In de kist met sprongen vooruit zit ook het vlaaienspel, daarmee worden ook de breuken geoefend.
Vorige week hebben de kinderen een leuk spel geleerd met gym: het winkelspel.
De toets voor Engels is vandaag geweest. Er is geen huiswerk meegegeven.
De woorden voor taal geef ik na de vakantie mee.
Met verkeer ging de les over verkeer van rechts. Wanneer pas je die regel toe?
Denken de ouders van groep 7 aan het meegeven van de brieven voor de GGD?

Nieuwsbrief 8 verschijnt vrijdag 3 november.

