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Kind op maandag
In deze periode:
De verhalen van deze periode beginnen met Rebekka, die twee kinderen krijgt. Het verhaal is
het verhaal van twee volken die met elkaar botsen, maar uiteindelijk samen verder kunnen. De
verhalen zitten vol met thema`s en vragen die ook voor kinderen van nu herkenbaar zijn.
De komende periode staan de volgende thema`s centraal in Kind Op Maandag:
Mijn familie (week 36
04-09 t/m 08-09)
Rebekka krijgt twee kinderen : Jakob en Esau. Ze zijn heel verschillend. Esau, de oudste zoon,
ruilt zijn eerstgeboorterecht in voor een kop soep. Met de groepen 5-6 en 7-8 lezen we ook het
verhaal van Isaak bij de Filistijnenen. Hoeveel toekomst heeft het verhaal van deze familie nog ?
Wie ben jij ? (week 37 11-09 t/m 15-09)
Als Isaak zijn oudste zoon de zegen wil geven, gaat Jakob in de plaats van zijn broer. Hij
verkleedt zich en neemt het eten mee waar zijn vader om gevraagd heeft. Als Esau later
terugkomt, is de zegen voor de oudste al vergeven.

Eerste schooldag en presentatie nieuwe naam vereniging
Maandag 4 september beginnen wij het schooljaar met de onthulling van de nieuwe naam van
onze vereniging, voorheen de VPCBO Coevorden. De kinderen en u als ouders worden om 8.20
uur verwacht zodat om 8.30 uur de presentatie van de nieuwe naam van start kan gaan. De
leerlingen van de groepen 3 t/m 8 kunnen nog wel hun fiets op het grote plein stallen maar
zullen daarna ook naar de ingang voor het kleuterplein gaan. Dit gebeurt gelijktijdig op alle
scholen van onze vereniging.
U bent dan ook van harte uitgenodigd voor de bekendmaking van de nieuwe naam. Dit is bij ons
op het kleuterplein. Tezamen met alle leerlingen, ouders en belangstellenden wordt de nieuwe
naam onthuld. U bent bij deze van harte welkom! (zie ook de uitnodiging in de bijlage)

Na de onthulling gaan de leerlingen naar hun lokaal. U als ouder kunt uiteraard even mee de
klas in om te kijken waar uw kind zit en om even een praatje te maken met de leerkrachten.
Uiteraard is er koffie en thee. Om 9.00 uur (klein beetje afhankelijk van hoe lang de onthulling
van de nieuwe verenigingsnaam duurt) beginnen wij met de lessen.
Wij hopen u allemaal a.s. maandag te mogen ontvangen!

Regels van de maand en Gouden Weken
De eerste vier weken van het schooljaar zijn cruciaal voor de groepsvorming en omgangsregels
binnen een klas en school. Daarom besteden wij hier in de klassen de eerste vier weken
uitdrukkelijk extra aandacht aan. Zo stellen wij samen met de kinderen regels en afspraken op
om er een fijn jaar van te maken, doen wij veel Energizers (spellen om de groepsvorming
positief te bevorderen) en praten wij veel over omgaan met elkaar en afspraken maken. Dit
alles om goed te starten en er een fijn en leerzaam schooljaar van te maken.
Elke maand staat er ook een regel centraal. Deze maand is dat samen plezier maken. Het gaat
er om elkaar te accepteren zoals je bent en een ander te behandelen zoals jij zelf behandeld wilt
worden. Ook is plezier de basis voor goede schoolprestaties. Wanneer je plezier hebt in leren en
met plezier in je klas zit gaat het leren ook beter. Nadruk ligt er op dat wij hier samen
(leerkracht-leerling-ouders) verantwoordelijk voor zijn en dat we samen moeten zorgen dat
iedereen een fijn jaar heeft ! Kijk voor meer achtergrondinformatie over de Gouden Weken ook
eens op https://www.onderwijsmaakjesamen.nl/actueel/een-goede-start-van-het-schooljaar-maak-je-

samen/

Zendingsgeld
De opbrengst voor het zendingsgeld in de maand juli was €27,00. De opbrengst over het gehele
schooljaar 2016-2017 was €755,56. De opbrengst was voor de stichting Make a Wish die
kinderen met een levensbedreigende ziekte helpt hun liefste wens te vervullen.
Ook in het nieuwe schooljaar willen wij weer verder met het inzamelen van geld voor een goed
doel. De opbrengst van het zendingsgeld gaat dit jaar naar KiKa. KiKa heeft als doel: het werven
van fondsen voor vernieuwend onderzoek en andere activiteiten op het gebied van
kinderkanker, gericht op minder pijn en strijd, meer genezing en een hogere kwaliteit van leven
op latere leeftijd. Daarnaast richt KiKa zich op het geven van voorlichting.
Meer specifiek streeft KiKa naar:
1. Verhoging van de genezingskans.
2. Verbetering van de kwaliteit van de behandeling (minder agressief waar mogelijk).
3. Vermindering van bijwerkingen na de behandeling (effecten op latere leeftijd).
Meer informatie is te vinden op www.kika.nl
Wij hopen natuurlijk weer op uw bijdrage!

Overzicht commissies en werkgroepen in school
In de bijlage is een overzicht te vinden van de verschillende commissies en werkgroepen in onze
school. Uiteraard zijn wij altijd op zoek naar versterking. Heeft u interesse dan kunt u zich
aanmelden bij de directeur, meester Hans. Dit kan persoonlijk, via de mail of telefoon. Ook
wanneer u wilt helpen bij een werkgroep die niet past bij de groep van uw kind: schroom niet u
op te geven wanneer u graag de handen uit de mouwen steekt in en om de school !

Even voorstellen: juf Janine
Hallo allemaal,
Mijn naam is Janine Kroesen. Ik ben 22 jaar en woon op dit moment nog samen met mijn
ouders en broertje in De Krim. In mijn vrije tijd probeer ik zoveel mogelijk te reizen, naar
concerten te gaan, te lezen en leuke dingen te doen met mijn vrienden en familie.
In juni 2016 ben ik afgestudeerd als leerkracht aan Hogeschool Windesheim in Zwolle.
Afgelopen schooljaar heb ik juf Els vervangen op de CBS Dr. Picardt in groep 4/5.
Vanaf de eerste schooldag in het nieuwe schooljaar kunt u mij vinden in groep 4/5 en groep
8.Op maandag en dinsdag werk ik in groep 8 en op donderdag en vrijdag in groep 4/5. Ik heb er
weer heel veel zin en hoop op een gezellige en leerzame tijd! Mocht u nog vragen hebben of een
praatje willen maken, kunt u altijd bij mij terecht.

Groet, juf Janine

Leerlingen groep 1 t/m 4 maandag 18 september vrijdag
Maandag 18 september hebben de leerlingen van groep 1 t/m 4 een vrije dag. De leerkrachten
van deze groepen hebben dan een studiedag Specialist Jonge Kind.

Schooljaarkalender
In het begin van de eerste schoolweek krijgen de kinderen weer de traditionele
schooljaarkalender mee naar huis. Hier op zijn alle activiteiten , vrije dagen en bijzonderheden
voor aankomend schooljaar te vinden. Soms kan het zijn dan er per ongeluk een activiteit
ontbreekt of een datum verkeerd staat of toegevoegd moet worden, dit hoort u dan zo spoedig
mogelijk.

Peuterspeelzaal op school
De zomervakantie is alweer voorbij. We hopen dat jullie allemaal een fijne tijd met elkaar
hebben gehad.
De Peuterspeelzaal op School gaat weer van start. We zitten in het vertrouwde lokaal en
Michelle is ook weer van de partij.
We verwelkomen Iris, leuk dat je ook bij ons komt spelen!
De eerste weken na de zomervakantie heten we elkaar welkom. We moeten allemaal even
wennen na zo’n lange vakantie. Wat zongen we nog maar weer voor liedjes tijdens het fruit
eten? En iedereen heeft in de kring vast heel veel te vertellen over wat hij of zij heeft
meegemaakt.
Wij zijn benieuwd naar de verhalen en we hebben er weer zin in!
U mag uiteraard altijd een keer vrijblijvend komen kijken op maandag of woensdagochtend.
Voor informatie kunt u informeren bij school of contact opnemen met Kinderwereld.
www.Kinderwereld.info info@Kinderwereld.info of 0524-524445

Vooraankondiging startactiviteit ouderraad
Op vrijdagavond 15 september is de jaarlijkse startactiviteit van de ouderraad. Verdere
informatie volgt nog, kunt u de datum alvast in de agenda zetten.

Boterbakjes gezocht
Voor groep 1 en groep 2 zijn wij nog op zoek naar lege boterbakjes. Onder andere om mee te
knutselen. Zou u deze willen bewaren en kunnen brengen op school bij de leerkrachten ?
Alvast dank.

Nieuwe & vertrekkende leerlingen
Lars Kluitenberg, Jaylinn Hoveling, Finn Gielen, Ruth ten Caat en Lieke Bergman beginnen de
komende weken nieuw bij ons op school in groep 1. Wij heten ze allemaal van harte welkom en
wensen ze een fijne en leerzame tijd toe bij ons op school.
Davian en Danique Weenink komen nieuw bij ons op school. Davian komt in groep 4/5 (groep 5)
en Danique in groep 6/7 (groep 7). Zij verhuizen van Schoonebeek naar Coevorden. Wij heten
ze van harte welkom bij ons op school en wensen ze een fijne en leerzame tijd toe.
Ruben Scholten komt nieuw bij ons op school in groep 6/7 (groep 6). Ruben gaat vanuit Emmen
naar Coevorden verhuizen. Wij heten Ruben van harte welkom bij ons op school en wensen hem
een fijne en leerzame tijd bij ons op school toe.
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Met vriendelijke groet,
Team CBS Dr. Picardt.
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