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Meester en juffendag.
Vrijdag 20 oktober was een dag
vol met talentvolle optredens.
De afsluiting van de verjaardag
van alle juffen en de meester
werd een groot feest.
Alle kinderen en leerkrachten
gingen het podium op en
dansten naar het einde van de
ochtend.
De aanwezige ouders hebben
genoten van de enthousiaste
en verrassende inbreng van
leerlingen en juf Bernet.
Op facebook vindt u een
fotoreportage van deze dag.

Oproep nieuwe leden Kriebelteam
Het kriebelteam is dringend opzoek naar ouders die ons willen helpen om de luizencontrole uit te voeren.
We streven er naar elke maandag of dinsdagochtend na elke vakantie een controle uit te voeren.
Ons team is nu veel te klein, hoe meer mensen hoe sneller klaar! Hebben een app waar u dan in komt zodat we
tijdig kunnen plannen wie wanneer kan.
Daarnaast vragen wij u ook uw kinderen zelf regelmatig te controleren! Vooral na een vakantie.
We verwijzen u bij vragen of tips naar de volgende link
http://landelijksteunpunthoofdluis.nl/default.asp?pid=101
Alvast bedankt namens het kriebelteam en kijken uit naar uw aanmelding!
Opgeven kan via Marileen 06.42171779

De volgende controle is op dinsdag 31 oktober.

VVN keurde fietsen op de Schutseschool in Aalden
Op dinsdag 10 oktober vond op de Schutseschool in Aalden een fietsenkeuring plaats.
Van de 36 leerlingen uit de groepen 3 t/m 8 werden 25 fietsen ter keuring aangeboden.
Vooraf hadden de kinderen een ouderbrief meegekregen of werd de fietsenkeuring via een nieuwsbrief
kenbaar gemaakt, waarin nog eens werd aangegeven het belang van een fietsenkeuring en aan welke
wettelijke eisen een fiets moest voldoen.
Er werd niet alleen gekeken naar de wettelijke eisen, waaraan een fiets moet voldoen, maar ook
naar de staat waarin een fiets verkeerd. Zoals speling op het balhoofd, trapas of een gevaarlijke
loszittende standaard of pedalen. Op de VVN fietscontrolekaart, worden hierop aantekeningen gemaakt.
Veel kinderen fietsen ook 's-avonds in het donker op z'n fiets, naar familie, vriendjes, maar vooral ook
naar een sporthal of sportpark. Dus ook de verlichting moet dan in orde zijn.
Ieder ouder denkt of zegt weleens je moet er niet aan denken als ons kind in het verkeer iets overkomt. Ieder
ouder zegt tegen zijn kind als hij/zij buiten is dat ze goed moeten uitkijken.
Maar je mag van de ouder(s) dan ook verwachten dat zijn kind op een goede fiets rijdt en lichte
(of met reflecterende ) kleding draagt om goed zichtbaar te zijn.
Van de 25 gekeurde fietsen waren er 18 geheel in orde en kregen de zg APK sticker, "deze fiets is OKE".
De overige 7 fietsen hadden een of meerdere gebreken.
2 fietsen hadden geen bel.. Van 4 fietsen werkte de koplampverlichting niet. 5 fietsen hadden geen goed
werkende rode achterlicht. Van verschillende fietsen, hoefde in de gecombineerde achterlicht/reflector
alleen maar een nieuw batterij gemonteerd te worden.
1 fiets had geen zijreflectie in de wielen, of waren er geen wit of oranje reflectoren in de spaken van de wielen.
Van verschillende fietsen waren de remblokjes bijna versleten en dienden te worden vervangen, voordat er ijzer
op ijzer wordt geremd.
Verschillende fietsen hadden een wat te lage bandenspanning. Waardoor de kans op een lekke band groot is.
Bij het herstellen van de kleine gebreken aan de fiets en het laten zien op school, kunnen de kinderen
alsnog de OKE sticker voor de fiets krijgen.
Alle kinderen van groep 3 t/m 8 hadden eerder een boekje gekregen “Ken de verkeersregels” en nu kregen ze
een balpen met opschrift "Whatsappen in het verkeer LEVENSGEVAARLIJK".
Dit om de kinderen er op te attenderen, dat bellen, sms-en, muziek luisteren ect., in het verkeer gevaarlijk is en
dat ze daardoor niet de aandacht op de weg houden. Uit onderzoek blijkt dat de risico's daardoor op een
verkeersongeval sterk toeneemt. Dit heeft al tot verkeersslachtoffers geleid.
Al met al hadden ouders wel aandacht aan de fietsen van hun kinderen besteed. Maar toch ook een enkele
ouder(s) om wisselende redenen niet. En de verantwoordelijkheid dat zij hun kind(eren) met een (on)veilige fiets
op de weg laten fietsen, ligt bij de ouder(s) of verzorgers van het kind. De kinderen van de groepen 1 en
2, kregen in de klas voorlichting over de fiets en een kleurplaat met een doosje kleurpotloodjes.
Met vriendelijke groet, Harry Elzer (Veilig Verkeer Nederland afd. Coevorden)

FIERS ledenraadvergadering
Op donderdagavond 2 november staat de eerste bijeenkomst van de ledenraad van Fiers op het programma.
Graag nodigen wij alle betrokkenen, ouders, schoolkringleden, leden van de GMR, directeuren en de
bestuursleden van harte uit voor deze bijeenkomst. Ook leerkrachten zijn van harte welkom.
De vergadering wordt gehouden in het gebouw van CBS Dr. Picardt, Van Pallandtlaan 7 Coevorden,
De aanvang is om 19.45 uur, de koffie/thee staat vanaf 19:30 uur klaar.
Het bestuur hoopt dat alle schoolkringen en de GMR op deze avond vertegenwoordigd zijn. Het is belangrijk om
een zo breed mogelijk draagvlak te hebben en dat iedereen gehoord wordt.
Toelichting op het programma:

Ieder vier jaar stelt de vereniging haar strategisch beleidsplan op. Het uitgangspunt hierbij is dat het nieuwe
strategisch beleidsplan voortgaat op het vorige. In principe is de vereniging
een jaar eerder dan de schoolplancyclus van de scholen. Het strategisch
beleidsplan wordt gebruikt als basis voor de inrichting van de schoolplannen
van de scholen.
Het strategisch beleidsplan heeft als basis de visie en de ambitie van de
verenging.
De tweede en derde vergadering van ledenraad in het schooljaar ’17 – ’18
staan gepland op:
 Dinsdagavond 20 maart ’18 (thema: Strategisch beleidsplan 
ouderparticipatie en ouderbetrokkenheid)


Woensdagavond 13 juni ’18 (gecombineerd met de algemene
ledenvergadering; vaststellen strategisch beleidsplan 2018 2022)

Schoenendoosactie
Dit jaar doen wij als school weer mee aan Edukans Schoenendoosactie.
Van schoenendoos tot onvergetelijk cadeau. Onderwijs is zoveel meer dan leren schrijven en rekenen. Door
mee te doen met Edukans Schoenmaatjes leren kinderen een waardevolle les: dat geven om een ander
belangrijk is. En krijgen leeftijdsgenootjes in ontwikkelingslanden een onvergetelijk cadeau!
Kinderen in Nederland vullen een schoenendoos met schoolspullen, toiletartikelen en
speelgoed voor leeftijdsgenootjes in ontwikkelingslanden. Ze doen daarmee iets
concreets voor vriendjes in arme landen. De schoenendozen gaan naar kinderen op
scholen, in weeshuizen, vluchtelingenkampen en opvangcentra voor straatkinderen.
Na de herfstvakantie start de actie. Die week worden de folders uitgedeeld waar alle
informatie in staat hoe u een schoenendoos kan vullen. Op school maken we een
inzamelpunt. De schoenendozen kunnen tot uiterlijk 17 november ingeleverd worden.
Dan worden de dozen gecontroleerd en naar Emmen gebracht.

Verjaardagen

Jarig in oktober en november

Oktober
30
November
11
14
21
26

Esmee

Groep
5

Elize
Meester Max
Bart Jan
Annemarie

1
61
2
6

Van harte gefeliciteerd !

Belangrijke data komende periode
Oktober
Maandag 23 – Vrijdag 27
Woensdag 25
November
Dinsdag 31 okt
Donderdag 2
Vrijdag 10
Maandag 13
Dinsdag 14
Woensdag 29

Herfstvakantie
Oud Papier Aktie
Kriebelteam: luizencontrole
Ledenraad bijeenkomst Fiers
Nieuwsbrief
Studiedag team; alle kinderen vrij
Studiedag juf Ine; groep 1 en 2 vrij
Oud Papier Aktie

Coevorden, 17-10-2017

Beste ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen groep 4 en groep 6,
Op dinsdag 31 oktober a.s. zal bij uw kind de NSCCT (Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test) worden afgenomen op
school. De test wordt afgenomen in de klas van uw kind, door de intern begeleider van een school binnen VPCBO
Coevorden.
Waarom de NSCCT?
Sommige leerlingen laten op school minder zien dan wat ze in werkelijkheid kunnen en presteren daarmee mogelijk onder
hun niveau. De NSCCT helpt om deze leerlingen op te sporen. Daarnaast zorgt de NSCCT voor een second opinion bij het
maken van een inschatting van de leermogelijkheden van kinderen door leerkrachten. Dit zorgt ervoor dat de leerkracht
kan aansluiten bij datgene wat uw kind nodig heeft op school.
Deze test geeft een inschatting van de leermogelijkheden van uw kind op het moment van testen en moet hierdoor niet
gezien worden als een vaststaand gegeven.
Tijdens de vijftien-minuten gesprekken zal u op de hoogte worden gebracht van de leerontwikkeling van uw kind.
Voor verdere informatie en uitleg van bovenstaande gegevens kunt u contact opnemen met school.
Met vriendelijke groet,
Maxime Schipper
Orthopedagoog

