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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:
Laat me gaan ! (week 40 02-10 t/m 06-10)
Na jaren voor Laban te hebben gewerkt, wil Jakob terug naar het land waar hij vandaan kwam.
Terug naar zijn familie. Zal Laban hem laten gaan ? De kinderen bedenken hoe het voelt om graag
weg te willen.
Horen wij nog bij elkaar ? (week 41 09-10 t/m 13-10)
Jakob vertrekt in het geheim. Een woedende Laban reist hem achterna. Ze horen toch bij elkaar ?
En horen Jakob en Esau nog bij elkaar, na het bedrog en na al die jaren ? De kinderen leren dat er
mensen zijn bij wie je hoort.

Gratis proeflessen Aikido
In de bijlage een informatiebrief over gratis proeflessen Aikido.

Regel van de maand
Elke maand staat er in de verschillende groepen een regel centraal. In de maand oktober is dat
rustig blijven. De nadruk zal liggen op het rustig blijven, ook of misschien wel juist wanneer een
situatie uit de hand is gelopen. Om tot een goede oplossing te komen is het belangrijk dat alle
betrokkenen weer rustig worden. Nog beter is het wanneer je zo veel mogelijk rustig bent. Dit om
anderen niet te hinderen en om problemen te voorkomen. Bovendien is rust belangrijk in een
gesprek. Het is een teken van respect naar degene met wie je praat en ook de enige manier om
tot een goed gesprek te komen.
Rust is ook dat je even tot tien telt.
Kortom een breed thema waarover wij de komende weken met onze leerlingen in gesprek en
discussie gaan.

Gymleerkracht Nick Nannen voor groep 3 t/m 8
Vanaf dinsdag 26 september is Nick Nannen gestart met het geven van gymlessen aan de
groepen 3 t/m 8. Dit zal hij dit schooljaar doen op de dinsdagen. Wij hopen hiermee de kwaliteit
van de gymlessen te verbeteren en een oplossing te hebben voor het feit dat niet elke leerkracht
bevoegd is gymnastiek te geven.

Nick is woonachtig in Coevorden en heeft de opleiding Sport en Bewegen(MBO) en de ALO(HBO)
in Zwolle gevolgd. Hij is werkzaam geweest als fitnessinstructeur en zweminstructeur. Daarnaast
heeft hij al enkele jaren ervaring in het trainen van D en E jeugd bij de V.V. Raptim te
Coevorden. Nick is ook in het bezit een TC3-trainersdiploma. Op de CBS Dr. Picardt heeft hij de
afgelopen jaren al de buitenschoolse sportactiviteiten verzorgd.

AMV muzieklessen
Vanaf 3 oktober start bij voldoende deelname een éénjarige cursus Algemene Muzikale Vorming
(AMV). Dit is een methode om kinderen vanaf groep 4 / 5 van het basisonderwijs kennis te laten
maken met muziek in het algemeen en als voorbereiding op instrumentaal muziekonderwijs. In
deze lessen wordt er veel gezongen, geluisterd naar muziek, gebruik gemaakt van de aanwezige
muziekinstrumentjes op school, en wordt er gemusiceerd op de blokfluit. Het
aanmeldingsformulier is reeds mee naar huis gegeven maar is ook als bijlage toegevoegd.

Kinderboekenweek
Zoals iedereen wellicht weet is de Kinderboekenweek van 4 t/m 15 oktober. Thema van de
Kinderboekenweek 2017 is: ‘Gruwelijk eng’. Tijdens de Kinderboekenweek staan spannende,
griezelige boeken in de belangstelling. We houden hierbij natuurlijk rekening met wat
geschikt is voor de kinderen. We werken tijdens deze periode nog meer dan anders rondom
boeken. De groepen 1 en 2 bezoeken de kinderboekenweekvoorstelling ‘Ben niet B B Bang’ In
de groepen 5 t/m 8 komt de leesconsulente van de bibliotheek vertellen over de met Griffels
en Penselen bekroonde boeken. We openen de Kinderboekenweek op woensdagmorgen 4
oktober om kwart voor elf door het zingen van het Kinderboekenweeklied van Kinderen
voor Kinderen. De leerlingen mogen op 4 oktober verkleed (Kinderboekenweek thema) op
school komen. Na de opening worden de kinderen in hun eigen groep voorgelezen uit een bij
het thema passend boek. Dit voorlezen gebeurt tijdens de kinderboeken week iedere dag. We
rekenen op een fijne, spannende Kinderboekenweek.

Peuterspeelzaal op school
De komende weken gaan we aan de slag met het thema: Herfst.
We beginnen heel dicht bij de natuur. We laten de kinderen kijken naar de bomen die hun blad
verliezen en de veranderingen van het weer.
Ook laten we de kinderen spelen met bladeren en gaan we op zoek naar eikels, kastanjes, noten
en zaden om een mooie herfsttafel te maken.
We leren liedjes over de regen, wind, egeltjes, spinnetjes en kastanjes. We lezen voor over
allerlei onderwerpen die te maken hebben met de herfst.
U mag uiteraard altijd een keer vrijblijvend komen kijken op maandag of woensdagochtend.
Voor informatie kunt u terecht bij school of contact opnemen met Kinderwereld.
www.Kinderwereld.info info@Kinderwereld.info of 0524-524445

Data informatieavonden
Op maandagavond 2 oktober (groep 1 en groep 2), dinsdagavond 10 oktober (groep 3/4 en groep
4/5) en donderdagavond 12 oktober (groep 6/7 en groep 8) zijn de informatieavonden van de
verschillende groepen. Alle informatieavonden starten om 19.30 uur met vanaf 19.15 uur inloop.
Uiteraard ontvangt u vooraf nog een uitnodiging.

Stakingsactie leerkrachten op donderdag 5 oktober
In de bijlage vindt u een aanvullende informerende brief op de eerder verzonden mail van de
stakingsactie op donderdag 5 oktober.

Vossen gezocht voor vossenjacht
Op zaterdag 11 november wordt in de Coevorder binnenstad door verschillende winkeliers een
vossenjacht georganiseerd voor de kinderen. Hiervoor zijn nog een aantal ,,vossen” nodig. Dus
bent u enthousiast en wilt u mee werken aan een gezellige middag dan kunt u dit kenbaar maken
via de mail, telefonisch of persoonlijk bij meester Hans. Hij zal dit dan doorgeven aan de
contactpersoon van de Coevorder binnenstad en u ook meer informatie geven. De vossenjacht
begint om 13.00 uur.

Data schoolfoto`s en nieuwe schoolfotograaf
Na een aantal jaren als schoolfotograaf heeft Nieta Karsten besloten te stoppen. Gelukkig hebben
wij snel een nieuwe schoolfotograaf kunnen vinden. Haar naam is Janine Bruinenberg en zij is
woonachtig in Coevorden. Zij heeft haar eigen fotografie bedrijf en maakte ook al de schoolfoto`s
op de Paul Krugerschool.
De data voor de schoolfoto`s zijn maandag 9, dinsdag 10 en woensdag 11 oktober. In de bijlage
is de informatie brief van Janine Bruinenberg te vinden en de informatiebrief met de tijden.

Aanmelden activiteiten Picardt
Het overzicht met activiteiten waar wij u als ouders(s) hard bij nodig hebben is begin dit
schooljaar reeds rondgestuurd met het verzoek om u aan te melden. Wij zijn echter nog steeds
op zoek naar extra hulp en handen binnen sommige werkgroepen. Daarnaast willen wij graag in
beeld hebben wie van de huidige hulpouders zich waar inzet om weer een compleet beeld te
hebben.
Daarom in de bijlage een aanmeldformulier voor de verschillende activiteiten in en om de school.
Deze krijgen de kinderen donderdag ook op papier mee naar huis.

Nieuwe en vertrekkende leerlingen
Marc Olde uit groep 8 gaat in vanaf volgende week onze school verlaten. Marc gaat verhuizen.
Wij wensen hem alvast een fijne tijd op zijn nieuwe school en bedanken de ouders voor het in ons
gestelde vertrouwen.
Loïs Heyns komt volgende week nieuw bij ons op school in groep 1. Mila Schouten, zusje van
Roan Schouten uit groep 3/4, begint de week daarop in groep 1.

Wij heten ze allebei van harte welkom en wensen ze alvast een fijne en leerzame tijd bij ons op
school !

Belangrijke data
Vrijdag
Maandag
Donderdag

29 september
2 oktober
5 oktober
4 t/m 13 oktober
10 oktober

Dinsdag
Donderdag
Dinsdag

12
17
23
12

*Donderdag

Groep 8 vrije dag
Informatieavond groep 1 en groep 2
Stakingactie, Picardt gesloten
Kinderboekenweek
Peuterochtend
Informatieavond groep 3/4 en groep 4/5
Informatieavond groep 6/7 en groep 8
MR/Schoolkring
Herfstvakantie
Volgende nieuwsbrief

oktober
oktober
t/m 27 oktober
oktober

Onze jarigen
29-09-2017
01-10-2017
02-10-2017
04-10-2017
06-10-2017
13-10-2017
14-10-2017

Olaf Bronts
Dylan Norden
Floris Breunesse
Jordi Breunesse
Eline Klomp
Megan Bothof
Britt Vos
Loïs Heyns
Daniëlle Runhart
Frans van der Waals
Mila Schouten
Loïs Mulder

groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep

4/5
4/5
2
2
2
4/5
6/7
1
6/7
6/7
1
8

Allemaal van harte gefeliciteerd namens het team van de Picardt !

Met vriendelijke groet,
Team CBS Dr. Picardt.

