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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.
De komende periode staan de volgende thema`s centraal in Kind Op Maandag:
Ik ben veranderd (week 42 16-10 t/m 20-10)
Lang geleden is Jakob weg gegaan van zijn familie. In de verhalen van deze week ziet hij zijn broer
Esau terug. Voordat het zover is, worstelt hij bij de Jabbok en krijgt hij een nieuwe naam: Israël.
Die naam laat zien dat Jakob veranderd is.
In je dromen (week 44 30-10 t/m 03-11)
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.

Verslag fietsenkeuring VVN woensdag 4 oktober
In de bijlage bij deze nieuwsbrief een verslag van de fietsenkeuring door Harry Elzer van VVN
afdeling gemeente Coevorden.

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.

Opbrengst KIKA maand september
De opbrengst voor het KIKA fonds tegen kanker bij kinderen is €53,18 in de maand september.
Ook in de maand oktober hopen wij natuurlijk weer op uw bijdrage !

Peuterspeelzaal op school
Tijdens elk thema herhalen we veel begrippen die bij het thema passen om de woordenschat van
kinderen te vergroten.
De begrippen die we tijdens het thema “Herfst” veel gebruiken zijn onder andere: regen, wind,
nat, droog, plas, paraplu, warm, koud, vallende blaadjes, bomen, gekleurde bladeren, kastanje,
dennenappel, eikel, beukennootjes, wind, wolken, blazen, waaien, storm.
Dit doen we door verhalen voor te lezen, door liedjes te zingen, door over de herfst te praten en
natuurlijk door naar buiten te gaan!
De prentenboekjes die gebruikt kunnen worden tijdens dit thema zijn: De spin die het te druk
had van Eric Carle en Wat nu Olivier van Phyllis Root.

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
Met vriendelijke groet,
Ariska Tappel, Kinderwereld.

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 voor de kinderen dan kunt u
dit kenbaar maken via de mail, telefonisch of persoonlijk bij meester Hans of bij Richard
Dimmendaal. Zij kunnen u ook meer informatie geven. De vossenjacht is van 13.00 – 15.00.

Ouderavond Momento en digitaal werken
Op maandag 30 oktober is er een informatieavond over digitaal werken en Momento. De avond is
voor alle ouders van de school en zal gehouden worden in de grote zaal. Aanvangstijd is 19.30
uur en vanaf 19.15 uur is de school open.
Tijdens deze avond krijgt u informatie over de (on-)mogelijkheden van digitaal werken en het
daarbij gebruikte programma Momento. Dit omdat wij in groep 6 tot en met groep 8 dit
schooljaar voor Taal en Spelling zijn begonnen met digitaal verwerken van de lesstof.
Een officiële uitnodiging ontvangt u binnenkort via de mail. Een datum om alvast in uw agenda te
zetten.

Start theaterlessen in groep 8
Vanaf dinsdag 31 oktober starten wij net als vorig jaar met het geven van theaterlessen. Deze
worden gegeven door Roel Tichelaar van de Garage TDI. Door middel van theaterlessen hopen
wij te bereiken dat onze leerlingen zich (beter) leren uiten. Dit is goed voor hun zelfvertrouwen
en sociale vaardigheden. En de theaterlessen zijn natuurlijk ook gewoon hartstikke leuk !
De theaterlessen zijn voor de groepen 3 t/m 8. Op 31 oktober begint groep 8. Zij krijgen zes
theaterlessen op de dinsdagen. Na groep 8 zijn achtereenvolgend groep 4/5 en 6/7 en groep 3/4
aan de beurt. Ook zij krijgen zes theaterlessen.

Nieuwe en vertrekkende leerlingen
Jason Norden komt volgende week nieuw bij ons op school in groep 1. Jason is het broertje van
Dylan Norden uit groep 5.
Wij heten hem van harte welkom en wensen hem alvast een fijne en leerzame tijd bij ons op
school !
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14 november
2 november
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Mila Schouten
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Anouk Weering
Thomas ten Caat
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Boaz van Otterlo
Davian Weerink
Ryan Langenberg
Alisha Dam
Jurgen Strijker
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groep
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1
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8
4/5
4/5
8
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6/7

Allemaal van harte gefeliciteerd namens het team van de Picardt !

Met vriendelijke groet,
Team CBS Dr. Picardt.

