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Kind op maandag
In deze periode:
Van de zomer tot de herfstvakantie lazen we verhalen over Jakob. In deze weken gaat het verhaal
verder met de zoons van Jakob. Jozef is een `meesterdromer`, maar wordt door zijn broers in een
put gegooid en als slaaf verkocht naar Egypte. Daar wordt hij onderkoning en komen zijn eigen
broers graan bij hem kopen. Uiteindelijk ziet ook zijn oude vader hem weer terug.
In week 48 begint een nieuwe periode richting advent en kerst.
‘Woorden in de nacht’ is het thema van deze periode. Jesaja zet de toon: Hij vertelt dingen die
hoop geven, die licht brengen in een donkere nacht. In de tweede en derde adventsweek lezen we
uit Lucas. Er komt een engel bij Zacharias en bij Maria, met geweldig nieuws: God maakt een nieuw
begin. In Betlehem wordt Jezus geboren, de zoon van God. Wijzen uit het oosten komen om hem
geschenken te brengen. Zij hebben een ster zien opgaan als teken in de nacht.
De komende weken staan de volgende thema`s centraal in Kind Op Maandag:
Mijn familie (week 47 20-11 t/m 24-11)
Genesis 43: 15-34, Genesis 44: 1-3 en Genesis 45
Na veel gebeurtenissen maakt Jozef zich bekend aan zijn broers. Hij straft hen niet voor hun
daden, maar vertelt dat God zelf het zo gewild moet hebben. Uiteindelijk wordt ook de oude
vader Jakob naar Egypte gehaald.
Laat je stem horen! (week 48 27-11 t/m 01-12)
Jesaja 2: 1-5, Jesaja 7: 1-17 en Jesaja 40: 1-11
Jesaja mag de mensen gaan vertellen dat het goed komt in hun land. Maar welke woorden moet
hij gebruiken? God zelf geeft hem zijn woorden. Daardoor kan Jesaja vertellen over de vrede die
komen zal en hoe God voor de mensen zal zorgen.

ANWB Streetwise
In de bijlage een informatiebrief over ANWB Streetwise op donderdag 23 november voor groep 1
t/m 8. De kinderen beginnen gewoon om 8.30 uur op school. De activiteiten vinden de hele
ochtend in en om de school plaats.

Regel van de maand
In de maand november staat de regel ,,Samenwerken” centraal. Samenwerken houdt in samen
aan een taak werken, elkaar versterken. Ook houdt samenwerken in dat je een ander de rust en
ruimte geeft om aan zijn of haar eigen taak te werken. Daarnaast houdt samenwerken in dat je
elkaars sterke en zwakke punten accepteert. Verder heeft samenwerken betrekking op de
werkwijze tussen leerkracht en leerling. Bijvoorbeeld afspraken tijdens instructie, zelfstandig
werken en buiten de klas werken.

Kindgesprekken
Na de herfstvakantie zijn we gestart met het voeren van kindgesprekken in groep 6 t/m 8. Door
gesprekken met kinderen te voeren willen we de betrokkenheid van kinderen vergroten zodat ze
meer eigenaar worden van hun eigen leer- en talentproces. Want we veronderstellen/weten dat
betrokkenheid en verantwoordelijkheid uiteindelijk resulteren in hoge(re) resultaten.
 De leerling voelt zich op zijn/haar gemak en durft zich te uiten
 Er ontstaat wederzijds vertrouwen en begrip
 Er is tweerichtingsverkeer, interactie tussen leerkracht en leerling Het levert nieuwe informatie
op voor de leerkracht.
 Een gesprek is waardevol voor de relatie met de leerling.
 De competentiebeleving van de leerling wordt positief beïnvloed, wanneer de leerling in een
gesprek betrokken wordt bij het inzetten van zijn kwaliteiten.
 De autonomie wordt vergroot, wanneer de leerkracht in het gesprek ruimte geeft aan de leerling
om zijn eigen leerproces te sturen (Aanen & Bulterman, 2013).
 Kindgesprekken kunnen daarmee ook bijdragen aan welbevinden en betrokkenheid.
 Ze geven informatie over de onderwijsbehoefte van het kind.
Het doel van een kind/talentgesprek is om met de leerling zelf te spreken over het leer- en
werkgedrag. Aan de hand van een gespreksformulier stelt de leerkracht een aantal vragen,
bijvoorbeeld: Wat kun je erg goed, waar ben je goed in. Wat zijn je hobby’s, wat doe je graag in
je vrije tijd. Wat vind je leuk of fijn op school? Wat gaat goed op school? Wat wil je nog leren Uit
ervaringen op andere scholen blijkt dit een effectief middel te zijn om kinderen te betrekken bij
hun eigen leerproces, waardoor zij meer gemotiveerd raken om te leren. Ook bij kinderen blijkt dat
het mee laten denken over persoonlijke leerdoelen positief werkt, doordat zij meer ’eigenaar’
worden en zo ook hun belemmeringen kunnen aangeven.

Opbrengst KIKA oktober
In de maand oktober is €77,56 binnengekomen voor de stichting KIKA. De opbrengst wordt
gebruikt voor de stichting KIKA tegen kinderkanker. Ook in november hopen wij weer op uw bijdrage!

Peuterspeelzaal op school
Bij de Peuterspeelzaal op School proberen we elke dag een moment te vinden om buiten te
spelen.
Buitenspelen is niet alleen ontzettend leuk voor kinderen, het is onmisbaar voor hun
ontwikkeling. Want van buitenspelen worden kinderen gezonder, slimmer en socialer.
Tijdens het spelen ontwikkelen kinderen spelenderwijs uiteraard ook hun motorische
vaardigheden. Buiten kan dat beter dan binnen omdat hiervoor meer mogelijkheden zijn en er
meer gelegenheid is om grenzen te verleggen en eindeloos te oefenen. Zo bevordert buitenspelen
vaardigheden als rennen, klimmen, springen, glijden, gooien, vangen, schoppen, schommelen en
buigen.
Mooie bijkomstigheid is dat we regelmatig samen buiten spelen met de kinderen van groep 1 en
groep 2. Zo leren de kinderen van de Peuterspeelzaal, hun toekomstige klasgenootjes en
toekomstige juf elkaar alvast spelenderwijs kennen.
Voor informatie kunt u terecht bij school of contact opnemen met Kinderwereld.
www.Kinderwereld.info info@Kinderwereld.info of 0524-524445
Met vriendelijke groet,
Ariska Tappel, Kinderwereld.

Theaterlessen: Roel Tichelaar
Sinds dinsdag 31 oktober geef ik weer theaterlessen op dinsdag op De Paul Krugerschool, Dr.
Picardt en Mijndert van der Thijnen. Dit jaar begin ik met 6 lessen aan groep 7/8. In deze lessen
gaan leerlingen in groepjes een korte voorstelling maken. Heel leuk en spannend!

Daarnaast geef ik ook theaterlessen na schooltijd voor Honk N JeugdTheaterSchool Drenthe.
Deze lessen worden gegeven op dinsdagen in het speellokaal van de Paul Krugerschool. Deze
lessen zijn al weer begonnen, maar er is nog ruimte in de groepen om aan te schuiven. Dus als je
toneelspelen leuk vind of er meer over wilt leren ben je van harte welkom!
Wil je een keer komen kijken? Dat kan! De lessen worden gegeven op de Paul Krugerschool. Voor
kinderen van 6 t/m 8 jaar is de les van 14:45-15:45 en vor 9 t/m 12 jaar van 16:00-17:30. Voor
kosten en tijden van de lessen kijk op www.honkn.nl. Hier kan je je ook meteen opgeven voor
een cursus of proefles.
Groetjes Roel Tichelaar

Sinterklaas
Dit weekend komt Sinterklaas weer in Nederland. Wij weten al dat hij op dinsdag 5 december ook
op de CBS Dr. Picardt komt. In groep 1 t/m 4 komt Sinterklaas zelf de cadeaus brengen bij de
kinderen.
In de groepen 5 t/m 8 gaan de leerlingen doormiddel van lootjes trekken cadeaus voor elkaar
kopen ter waarde van 5 euro. Bedoeling is dat zij een surprise & gedicht maken bij het cadeau.
Er volgt nog een aparte mail met informatie over het Sinterklaasfeest in de verschillende
groepen. Mocht u specifieke vragen hebben dan kunt u die stellen bij de groepsleerkracht van uw
kind.

Even voorstellen: jeugdverpleegkundige en maatschappelijk
werkster
Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerkrachten van basisschool de Picardt,
Graag stellen wij ons aan u voor.
Wij zijn Judith Groot en Claudia Bergsma.
Ook dit schooljaar kunt u ons op scholen in de gemeente Coevorden tegenkomen.
Gezamenlijk zijn wij het aanspreekpunt voor professionals en ouders als het gaat om opvoeden/of opgroeivragen, maar ook op gebied van zorg en veiligheid.
Opgroeien en opvoeden is een breed begrip.
Daaronder valt bijvoorbeeld zindelijkheid, eet problemen, overgewicht, boze buien, opvallend of
druk gedrag op school/thuis, pesten , maar ook vragen over echtscheidingsproblematiek.
Wij 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 internbegeleider ouders ook in
contact met ons brengen.

Hartelijke groeten,
Judith en Claudia

Judith Groot
Jeugdverpleegkundige
j.groot@ggddrenthe.nl
088-2460246

Claudia Bergsma
Maatschappelijk werker
cbergsma@mwcoevorden.nl
085 27 35 256

Nieuws van de Bieb: Mediawijsheid
Samen Mediawijs!
De huidige generatie kinderen groeit op in een wereld vol media. Een wereld vol fantastische
mogelijkheden, maar helaas ook met risico’s. Tijdens de Week van de Mediawijsheid (17 t/m
24 november) staat het thema ’Generatie Media: samen mediawijs’ centraal. Leerkrachten,
ouders en kinderen worden opgeroepen om zowel thuis als op school samen in gesprek te gaan
over ons online gedrag en mediawijze vaardigheden.
Doet je kind op school mee aan MediaMasters? Via dit interactief spel voor de groepen 7 en 8,
maken leerlingen spelenderwijs kennis met de kansen en gevaren van media en moeten de
leerlingen ook thuis op mediamissie.
Op www.mediawijsheid.nl/ouders krijg je veel leuke en handige tips om thuis met je kind(eren)
aan de slag te gaan.
Ook bibliotheken organiseren vaak activiteiten in de Week van de Mediawijsheid. Meer informatie
over deze activiteiten op www.bibliothekendrenthe.nl.
t/m 24 2017.
Boekentips om samen aan de slag te gaan met media:

Boekentip onderbouw:
Abby Hanlon - Sammie de fantastische
Sammie mag niet meespelen met haar broer en zus. Daarom heeft ze
fantasievriendjes. Als haar zus vertelt dat de griezelige mevrouw Kakenkraker
Sammie wil opeten, slaat Sammies fantasie helemaal op hol.
Een van de zes delen uit de nieuwe serie 'Tijgerlezen', boeken voor beginnende lezers waarbij
geen rekening is gehouden met technische leesniveaus maar leesplezier vooropstaat.

Peuterochtend woensdag 22 november
Woensdag 22 november is er weer Peuterochtend bij ons op school. Kinderen tussen de 2,5 en 4
jaar en hun ouders zijn weer van harte welkom bij ons op school tussen 10.00 en 11.30 uur.
Opgave is niet nodig.

Aanwezigheid meester Hans
De directeur, meester Hans, is dinsdag 21 november niet aanwezig. In plaats daarvan is hij
woensdag 22 november aan het werk. Hij is dan in de middag op school en zit `s morgens in
Hardenberg voor een bijeenkomst.

Nieuwe en vertrekkende leerlingen
Jip Hoekman en Jannieck Pilage komen volgende week nieuw bij ons op school in groep 1.
Wij heten Jip en Jannieck beiden van harte welkom op de CBS Dr. Picardt en wensen ze een fijne
en leerzame tijd toe bij ons op school.

Belangrijke data
Maandag
Woensdag
Donderdag
Dinsdag
Woensdag
Dinsdag
Woensdag
Maandag
Woensdag

20 november
22 november
23 november
28 november
29 november
5 december
6 december
11 december
20 december

Week van de mediawijsheid
Peuterochtend
ANWB Streetwise
Oudergesprekken facultatief
Oudergesprekken facultatief
Sinterklaas
Vrije dag groep 1 t/m 4
Schoolkring/MR
Oud papier

Donderdag
21 december
Kerstviering
Maandag 25 december t/m vrijdag 5 januari Kerstvakantie
*Donderdag

30 november

Volgende nieuwsbrief

Onze jarigen
21-11-2017
22-11-2017
23-11-2017
24-11-2017
28-11-2017
02-12-2017
03-12-2017

Iris Doezeman
Maaike van Ee
Thirza Snijders
Dustin Kroezen
Esther Schipper
Mika Kerssies
Veronique van der Weide
Sarissa van Bueren
Kyano van Zundert

groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep

6/7
6/7
4/5
2
6/7
6/7
6/7
8
4/5

Allemaal van harte gefeliciteerd namens het team van de Picardt !

vriendelijke groet,
Team CBS Dr. Picardt.

