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In het zonnetje
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In het zonnetje
Lezen is bij ons op school echt een speerpunt. Lezen is zeer belangrijk voor de algemene
ontwikkeling en een beter begrip van de wereld om ons heen. In de klassen en in de hal
willen we dat uitstralen door een “rijke” leesomgeving te creëren. Voor in de hal zijn er
nieuwe boekenkasten aangeschaft, waardoor de mogelijkheid
krijgen de boeken beter te etaleren, waardoor zij meer
uitnodigen om gelezen te worden.
Het zonnetje schijnt deze week op Paul Broekman en Johan
Haandrikman. Zij hebben afgelopen donderdagavond deze
kasten in elkaar gezet, waardoor ze vervolgens door de
biebouders ingericht kunnen worden. Weer een mooie stap
naar nog meer leesplezier. Enorm bedankt voor jullie hulp.
“een kind dat een kwartier per dag wordt voorgelezen breidt zijn woordenschat uit met
duizend woorden per jaar”

8 oktober: Studiemiddag
Op 8 oktober staat de volgende studiemiddag van het team gepland. De leerkrachten van de
groepen 1 t/m 4 gaan deze middag vanaf 13.00 uur het beleid van onze school voor jonge
kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong vormgeven. (meer- en hoogbegaafdheid).
Daarom zijn de groepen 1 t/m 4 vanaf 12.00 vrij.
De leerkrachten van de groepen 5 t/m 8 verdiepen zich in onze nieuwe digitale
rekenmethode. Omdat dit samen gebeurt met de collega’s van de Hoekstee, geldt voor hen
deze dag het continurooster. Graag dus eten en drinken meegeven voor tussen de middag.
De lessen voor de groepen 5 t/m 8 eindigen om 14.30 uur.

Nieuw klimeiland voor de kleuters
Het moest er een keer van komen, maar nu is het dan zover:
het oude vertrouwde wandrek in het speellokaal is na meer
dan 30 jaar trouwe dienst afgekeurd voor verder gebruik.
Maar met wat er voor in de plaats is gekomen zijn we wel
heel blij. Het prachtige klimeiland, dat door zijn mobiliteit
meer mogelijkheden biedt, wordt door de kinderen zeer
gewaardeerd en inmiddels al flink gebruikt.

Even voorstellen
Mijn naam is Monique Frijhoff, 57 jaar en ik woon in Eemster bij Dwingeloo.
Daar woon ik samen met mijn partner Kleis en zoons Tim en Max. Sinds 2001
wonen we met veel plezier in Drenthe en genieten van onze mooie tuin waarin
de kippen scharrelen. Oorspronkelijk kom ik uit Naarden maar vanwege de rust
en ruimte voor Tim en Max wilden we graag natuurlijker wonen. Jarenlang heb
ik gewerkt in Huizen op een leuke school in groep 1 t/m 5.
In Eemster kon ik gelukkig weer snel aan de slag, vervolgens in Vledder en nu
dus een dag in Wilhelminaoord daar nog bij. Een leuke nieuwe uitdaging!
Mijn hobby’s zijn reizen, muziek luisteren, koken en lezen.
Tot ziens op De Kievitshoek.
Hallo allemaal!
Mijn naam is Denise Wermink en ik ben 18 jaar oud. Ik doe de opleiding Onderwijsassistent
en zit in het derde jaar. Dit betekent het laatste jaartje voor mij. Mijn stage mag ik doen in
de groepen 6/7/8 op De Kievitshoek. Het is een erg leuke school en ik vind mijn klas ook heel
leuk! Jullie gaan mij het komende jaar elke week op de woensdag, donderdag en de vrijdag
zien.
Hallo allemaal,
Mijn naam is Demi Scholten. Ik ben 18 jaar en woonachtig in Wapserveen. Momenteel zit ik
in mijn laatste jaar van de opleiding onderwijsassistent. Daarom loop ik dit hele schooljaar
stage. De dagen dat ik stage loop zijn woensdag, donderdag en vrijdag in groep 5&6. Mijn
hobby’s zijn bakken, shoppen en leuke dingen doen met mijn vrienden en familie. Ik kijk er
erg naar uit om dit schooljaar stage te lopen op de Kievitshoek!

Schoolkorfbaltoernooi
Op woensdag 9 oktober organiseren korfbalverenigingen KORU (Uffelte) en Moedig
Voorwaarts (Wapserveen) weer het Univé Schoolkorfbaltoernooi. Het toernooi start om 14.30
uur op het sportveld van Wapserveen. Alle basisscholen in de gemeente Westerveld zijn
welkom en de groepen 3 t/m 8 kunnen hieraan deelnemen Van onze school doet groep 7/8
hier aan mee.
obs De Kievitshoek
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Prikbord
Van de beweegcoach
Het is al weer bijna herfst. In ieder geval voelt dat zo met de korter wordende dagen en de al
kleurende blaadjes. Evan van Roots In Nature gaat daarom weer graag met jullie het bos in
om te kijken wat dit seizoen ons allemaal brengt. De tweede week van oktober zal op
woensdagmiddag (9 oktober) de eerste les van start gaan. Dit najaar gaan we vuur maken
met de vuurboog, we gaan op zoek naar paddenstoelen en we gaan kijken wat voor lekkere
dingen we allemaal kunnen maken met de noten uit het bos. Denk hierbij aan hazelnoten,
beuken noten, eikeltjes en kastanjes. Je kunt hier bijvoorbeeld een meel mee maken
waarmee je heerlijke pannenkoeken kunt bakken. Wil je graag mee doen, of meer
informatie? Kijk dan snel op de website: www.rootsinnature.nl
Benefiet Festival “Hart voor Wilhelminaoord” in de startblokken!
Op zondagmiddag 27 oktober zal in Wilhelminaoord een mooi en veelzijdig benefietfestival
plaatsvinden, waarvan de opbrengst geheel ten behoeve van AED’s in het dorp en de
omgeving is. Er zijn diverse locaties bereid gevonden om belangeloos een podium te bieden
aan optredens in het festival,
waaronder het Koloniekerkje, het
Dorpshuis, muziekcentrum RondoM,
verzorgingshuis De Menning,
kledingverhuurbedrijf Swellesturt, en
er zullen allerhande nevenactiviteiten
zijn, zoals stoelmassages, films,
voorlichting, gezond bewegen,
gezonde voeding, sumoworstelen,
grabbeldame, en diverse leuke
kinderspelletjes. Er komt een grote
wensboom, waar mensen hun
hartewens in kunnen hangen, en
kinderen van de plaatselijke
basisischool kunnen knutselen. Kortom, veel leuke activiteiten voor jong en oud!
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