
NIEUWSBRIEF 

Bezoek Rijksmuseum 
Het kabinet heeft afgelopen maandag de coronamaatregelen voor minstens drie weken 
aangescherpt in heel Nederland. Zo roept het kabinet op de reisbewegingen zoveel mo-
gelijk te beperken. We hebben hierover in het team uitvoerig gepraat. Is het verstandig 
om af te reizen naar Amsterdam met een bus vol kinderen, nu het aantal besmettingen 
snel oploopt? Ook hebben we contact gehad met het Rijksmuseum. Ze geven aan dat ze 
zich strikt aan de regels houden en dat we nog steeds welkom zijn.  
 
Onze conclusie vandaag is dat we het risico niet willen nemen, dat er besmettingen gaan plaatsvinden. We gaan 
dus volgende week niet het Rijksmuseum bezoeken. We gaan in gesprek met het Rijksmuseum om te kijken naar 
een nieuwe datum later dit schooljaar. We hopen dat het dan weer verantwoord is het museum te bezoeken. 

Oproep ouderraad (OR) 
Volgend jaar zijn 2 OR-leden voor het laatst. De huidige penningmeester heeft aangegeven deze functie (volgend 
schooljaar) niet meer te willen voortzetten. De OR is dus op zoek naar een toekomstige penningmeester en  
secretaresse/notulist. De OR wil eerst iedereen in de gelegenheid stellen zich aan te melden en daarna zullen 
ouders persoonlijk worden benaderd. Interesse? Meld je aan via de klassenouder van uw kind. 

Corona-maatregelen 
Zoals hierboven al beschreven heeft het kabinet de maatregelen weer aangescherpt omdat de besmettin-
gen helaas weer oplopen. Op school zullen we aandacht blijven schenken aan de hygiëne en regels. 
Ouders mogen alleen de school betreden op afspraak. Wilt u hieraan denken? Alvast hartelijk dank! 

Studiemiddag Kindertalentenfluisteraar 
Het team heeft vorige week de tweede bijeenkomst van de cursus Kindertalentenfluisteraar 
gehad. Er zullen dit schooljaar nog enkele bijeenkomsten volgen. Een kindertalentenfluis-
teraar is iemand die het erg leuk vindt om talentgesprekken te voeren met kinderen. Zo’n 
gesprek zorgt ervoor: 

Dat kinderen hun eigen talenten onder woorden kunnen brengen zodat zij meer veerkracht 
en weerbaarheid ontwikkelen. 

Dat kinderen zich bewust worden dat talent niet gaat over het uitblinken in een bepaalde 
activiteit, maar dat het juist gaat over activiteiten die je leuk vindt, die je voldoening ge-
ven, en die maken dat de tijd vliegt.  

Dat kinderen hun eigen talenten onder woorden kunnen brengen om op zo’n manier bij te dragen tot een positief 
zelfbeeld, meer veerkracht en weerbaarheid Zo kan elk kind beter omgaan met de uitdagingen die op hun pad 
liggen! Kortom, een leuke, inspirerende cursus! 
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Luizencontrole 
Maandag na de herfstvakantie zal er weer  
luizencontrole zijn op school. Wilt u hieraan denken? 

Herfstvakantie 
Volgende week is alweer de laatste  
schoolweek voor de herfstvakantie.  
 
We wensen jullie allemaal alvast een hele 
fijne vakantie! 
 

Onder voorbehoud van typefouten. 

Kinderboekenweek 
De kinderenboek is gisteren (woensdag 30 september) 
officieel van start gegaan. Maandagmiddag zal er voor 
de kinderen een nog een leuke opening zijn op school.  

Bijlage 
Op pagina 2 van deze nieuwsbrief vindt u informatie 
over de Kinderboekenweek en oktober Kindermaand. 
 



Kinderboekenweek / Oktobermaand Kindermaand 
 

Activiteiten in de bibliotheek tijdens de Kinderboekenweek: En toen? 

De bibliotheek in Sleen en Coevorden staat tijdens de Kinderboekenweek (30 september tot 11 okto-

ber) in het teken van En toen? Kinderen duiken deze week de geschiedenis is. Ook in de bibliotheek 

is daarom van alles te doen en te zien: van activiteiten tot de tentoonstelling Kinderen met een ster. 

Knutselen in de bibliotheek 

In bibliotheek Sleen en Coevorden is een knutselmiddag met als thema: En toen? De kinderen gaan 

een kasteel knutselen, foto’s maken met het green screen en nog veel meer! Alle kinderen zijn van 

harte welkom, maar wel graag aanmelden via de website van de bibliotheek.  

Natuurlijk kunnen kinderen ook heel veel boeken met als thema geschiedenis lenen. 

Tentoonstelling Kinderen met een ster 

Vanaf 17 september tot 30 oktober staat er in de bibliotheek een deel van de tentoonstelling Kin-

deren met een ster (naar het gelijknamige boek van Martine Letterie). In deze tentoonstelling staan 

kinderen centraal die in Kamp Westerbork hebben geleefd. De bibliotheek heeft deze tentoonstelling 

in bruikleen van Herinneringscentrum Kamp Westerbork.  

Kindercollegetour met Martine Letterie 

Martine Letterie heeft veel boeken geschreven over de oorlog voor leerlingen van de basisschool. 

Daarnaast kan ze prachtig vertellen over deze boeken. In de Kinderboekenweek komt ze speciaal 

naar de bibliotheken in Drenthe om aan kinderen in de leeftijd van 7 tot 12 jaar oud te vertellen over 

haar boeken die gaan over de Tweede Wereldoorlog. Dit kindercollege duurt ongeveer een uur. Ie-

dereen wordt verzocht zich van tevoren aan te melden via de website van de bibliotheek. In verband 

met Covid-19 is de lezing is helaas niet toegankelijk voor volwassenen. Voor gemeente Coevorden 

komt zij in Bibliotheek Coevorden op zondag 11 oktober, van 11.30 uur tot 12.30 uur. 


