Nr. 10– schooljaar 2017-2018
 Regel van de maand
 Peuterspeelzaal op school
 Zondag 11 februari schoolkerkdienst
 Peutergym vrijdag 2 februari
 Alle leerlingen vrij op vrijdag 16 februari
 Onderbouwleerkrachten Specialist Jonge Kind
 Nieuws vanuit de Bieb op School
 Ziekte juf Pien

Kind op maandag
In deze periode (15-01-2018 t/m 16-02-2018)
Er verandert veel, in de verhalen van deze periode. `Gewone` vissers worden leerlingen van Jezus, zieke
mensen worden beter, planten gaan groeien en stormen komen tot rust. De verhalen laten zien dat alles ten
positieve kan veranderen. Aan het begin van een nieuw jaar geeft dat hoop en vertrouwen.

De komende weken staan de volgende thema`s centraal in Kind Op Maandag:
Mag dat wel? (week 5 29-01 t/m 02-02)
Marcus 2: 13-17, 23-28 en 3: 1-6
Jezus doet dingen die niet volgens de regels zijn. Hij eet met tollenaars en zondaars, op sabbat
plukken zijn leerlingen graan en in de synagoge maakt hij iemand beter. Mag dat allemaal wel?
Jezus vertelt dat het leven voor God het allerbelangrijkst is
Het groeit zomaar (week 6 05-02 t/m 09-02)Marcus 3: 13-19, 4: 1-20 en 4: 26-34
Jezus wijst twaalf leerlingen aan die hem kunnen helpen. Hij vertelt over de zaaier die overal
zaad zaait, op de ene plek groeit het beter dan de andere. Hij vergelijkt het koninkrijk van God
met een mosterdzaadje: dat lijkt misschien klein, maar het wordt een grote plant waarin de
vogels kunnen schuilen.

Regel van de maand
In de maand januari staat de regel ,,samen spelen” centraal in de school en de klassen. Vanuit de
waarden respect en veiligheid/vertrouwen geven wij hier met de kinderen vorm aan.

In de klas en op het plein spelen wij samen. Dit is best lastig. We moeten oog hebben voor elkaar
en kinderen die graag mee willen doen betrekken bij het spel.
Daarnaast is samen spelen ook samen oplossingen bedenken voor problemen en ruzies. Lukt dit
niet , dan kan de juf of meester ingeschakeld worden.
Belangrijkste is dat iedereen meedoet en zich gewaardeerd voelt.

Peuterspeelzaal op school
Het Nationale Voorleesontbijt 2018 vindt plaats op woensdag 24 januari 2018. Die dag lezen weer
talloze bekende én onbekende Nederlanders voor aan peuters en kleuters om zo het voorlezen,
aan kinderen die zelf nog niet kunnen lezen, te stimuleren. Er wordt overal voorgelezen uit het
Prentenboek van het jaar: “Ssst! De tijger slaapt”
Bij de POS Picardt hebben we woensdag ook gezellig samen ontbeten. De oma van Fleur Wolting
heeft het boek voorgelezen. Het was een gezellige ochtend!

Met vriendelijke groet,

Ariska Tappel, Kinderwereld.

Zondag 11 februari schoolkerkdienst
Zondag 11 februari is de jaarlijkse schoolkerkdienst in samenwerking met de Protestantse Kerk
Coevorden , CBS Paul Kruger, CBS Mijndert van der Thijnen en CBS Dr. Picardt. Locatie is de
Hervormde Kerk Coevorden en aanvangstijd is 10.00 uur. In de bijlage bij deze nieuwsbrief is de
uitnodiging te vinden.

Peutergym vrijdag 2 februari
Op vrijdag 2 februari is er van 10.00 uur tot 11.00 uur Peutergym bij ons op school. De
peutergym is bedoeld voor leerlingen van 2,5 tot 4 jaar. De ouders zijn hier bij ook van harte
welkom. De Peutergym wordt gegeven door Nick Nannen, vakleerkracht gymnastiek.

Alle leerlingen vrij op vrijdag 16 februari
Op vrijdag 16 februari hebben de leerlingen van groep 1 t/m 8 een vrije dag (zie ook de
jaarkalender).

Onderbouwleerkrachten FIERS Specialist Jonge Kind
Maandag 22 januari was de eindpresentatie voor de post HBO opleiding Specialist Jonge Kind.
Alle onderbouw leerkrachten van FIERS hebben deze opleiding de afgelopen twee jaar gevolgd.
Namens onze school deden vijf leerkrachten en de IB`er mee aan de opleiding.
Centraal stond voor onze leerkrachten de verrijking van het spel met leerzame activiteiten. Als
beloning is vanuit de vereniging FIERS een bedrag ter beschikking gesteld dat zal worden
gebruikt voor materialen die betrekking hebben op de afstudeeropdracht van onze leerkrachten
zodat de kennis ook daadwerkelijk in onze school terecht komt. We houden u op de hoogte, voor
nu chapeau voor alle FIERS leerkrachten die de opleiding gevolgd hebben!

Nieuws vanuit de Bieb op School

Nationale Voorleesdagen 2018
(24 januari – 3 februari 2018)
Interactief voorlezen, tijdens het voorlezen open vragen stellen aan je kind over het verhaal en
wat ze zien op de plaatjes in het boek. Daarbij is wat je kind doet en zegt het belangrijkste. Een
boek dat kan helpen om de eerste stappen te zetten naar interactief voorlezen is het prentenboek

van het jaar 2018: Ssst…Tijger slaapt van Britta Teckentrup. Een boek waarbij je automatisch
interactief aan de slag gaat met je kind omdat je kind gevraagd wordt de tijger te aaien, een
liedje te zingen etc. Andere tips om te helpen bij het voorlezen zijn:
 Neem de tijd
 Laat je kind je boekengids zijn
 Herhalen
 Let op je stem en je mimiek
 Heb vooral plezier
De Nationale Voorleesdagen staan natuurlijk in het teken van voorlezen en dan met name
voorlezen aan jonge kinderen. Maar vergeet ook de oudere kinderen niet. Kinderen van 10, 11,
12 jaar kunnen nog heerlijk genieten van een goed verhaal. Las een voorleeskwartiertje in na het
eten, kies een voorleesboek dat past bij de leeftijd, maar ook bij jou als ouder.
Mooie boeken om voor te lezen zijn:

Mevrouw Wit Konijn van Gilles Bachelet,
een prentenboek juist geschikt voor kinderen van groep 5 tot en met
groep 8 met een knipoog naar de verhalen van Alice in Wonderland
van Lewis Caroll.

De grote verboden zolder van Edward van den Vendel een boek
voor ouders en kinderen die van spanning en griezelen houden.
Kijk op www.nationalevoorleesdagen.nl voor meer informatie en boekentips.
Voor activiteiten in de bibliotheek, kijk op www.bibliotheekcoevorden.nl. De Nationale
Voorleesdagen zijn hét moment om je baby, peuter of kleuter lid te maken van de Bibliotheek
want bij inschrijving krijgt je kind een grappig vingerpopje van het tijgertje. En lid worden is tot
19 jaar helemaal gratis!

Ziekte Juf Pien
De afgelopen twee weken was juf Pien afwezig wegens ziekte. Juf Pien heeft last van een hernia.
In het begin hadden wij goede hoop dat het herstel snel zou gaan, maar de afgelopen dagen
heeft ons geleerd dat het herstel toch langer gaat duren. Wij gaan er op dit moment van uit de
juf Pien tot aan de voorjaarsvakantie niet voor de groep staat. Wel zal zij af en toe op school zijn
om werkzaamheden die wel mogelijk zijn te verrichten.
Vanaf maandag 29 januari zal zij op maandag en dinsdag in groep 1 en op woensdag in groep
3/4 worden vervangen door juf Ingrid Klarenbeek. Zij komt uit onze invalpoule.

Belangrijke data
Maandag 22 januari t/m vrijdag 9 februari (Cito)Toetsweken groep 1 t/m 8
Zondag
11 februari
Schoolkerkdienst
Dinsdag
13 februari
MR/Schoolkring
Woensdag
14 februari
Oud papier bij Drostenhal
Vrijdag
16 februari
Alle leerlingen vrije dag

Vrijdag
23 februari
Winterrapport mee naar huis
Maandag 26 februari t/m vrijdag 2 maart voorjaarsvakantie
Dinsdag
6 maart
Rapportgesprekken
Woensdag
7 maart
Rapportgesprekken
*Donderdag

8 februari

Volgende nieuwsbrief

Onze jarigen
01-02-2018 Niek Haaijer
04-02-2018 Kyano Mulder
Jelte Winter
09-02-2018 Vinn Sieben
10-02-2018 Tim ten Caat
14-02-2018 Ilse Ketting

groep
groep
groep
groep
groep
groep

2
3/4
4/5
4/5
6/7
2

Allemaal van harte gefeliciteerd namens het team van de Picardt !

Met vriendelijke groet,
Team CBS Dr. Picardt.

