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Afscheid
Onlangs is mij een nieuwe baan aangeboden als
beheerder van MFC de Badde hier in NieuwWeerdinge. Deze heb ik geaccepteerd.
Dat betekent dat ik na bijna 27 jaar afscheid ga
nemen van OBS ’t Koppel. Vrijdag 3 april is mijn
laatste dag.
Ik heb al die jaren met veel plezier op ’t Koppel
gewerkt en wil alle (oud) collega’s, ouders en
kinderen hartelijk bedanken voor de leuke tijd
die ik heb gehad. Ik wens iedereen alle goeds en
hoop jullie allemaal nog eens weer te zien.
Albertha de Goede
Administratie

Pestcoördinator
Eén van de belangrijkste uitgangspunten van
onze school is dat kinderen met plezier naar
school gaan. Voor een goede sfeer zijn er
schoolregels nodig en maken we afspraken
met de kinderen. Ondanks de afspraken en
regels wordt er toch wel eens geplaagd. Als
echter blijkt dat plagerijen pesterijen worden,
proberen wij eerst nog een keer samen met
de kinderen een oplossing te vinden. Lukt dit
niet dan gaat het pestprotocol in werking.
Sinds dit schooljaar is Juf Yvonne (groep 3/4)
onze pest coördinator. Bij haar kunt u zich
melden als er gepest wordt en u zich
daarover zorgen maakt.

Even voorstellen

Hulp Koningsspelen gr. 1-4
Op vrijdag 17 april zijn er weer de
Koningsspelen. We gaan deze dag spelletjes
doen in de onderbouw. Daar zijn we hulp bij
nodig. Als u mee wilt helpen, kunt u zich
opgeven bij de juffen van de groepen 1 t/m 4.

Velen zullen mij al eens hebben zien lopen,
maar nog niet iedereen is op de hoogte van
wie ik ben en wat ik doe op school. Ik zal me
daarom even voorstellen. Ik ben Karin
Duitscher-Hollander en woon met mijn man
en 2 dochters in Emmen. Naast mijn baan als
(kleuter-)leerkracht ben ik ook eigenaresse
van een webshop in duurzaam speelgoed.
(www.juffrouw-knots.nl)
Sinds januari ben ik op ’t Koppel gekomen om
te re-integreren. Vanaf dat moment ben ik
begonnen met het meekijken bij juf Lydia in
groep 1/2. Inmiddels is dit opgebouwd naar
een aantal ochtenden de groep draaien. Lydia
zal daarbij op de achtergrond aanwezig zijn.
Tot nu toe gaat het top en heb ik een fijne tijd
op ’t Koppel. De komende tijd zal het
opbouwen steeds verder uitgebreid worden.
Mocht u vragen hebben kom dan gerust eens
langs!
Hartelijke groet,
Karin Duitscher-Hollander

Nieuwe leerlingen
De volgende leerlingen zijn bij ons op school
in groep 1 gekomen:
Ferre Cosse
Isabella Lassche
Van harte welkom.

Nieuwsbrief OBS ’t Koppel
De grote rekendag
De grote rekendag komt eraan. Op 24 maart
mogen de kinderen samen met Koppie Koppie
lekker genieten van een dag rekenen. Het
thema blijft nog een verrassing.
Jesper

Leerlingenraad
Zoals u heeft kunnen lezen hebben we sinds
vorig jaar december een leerlingenraad op
school. De leerlingenraad komt iedere eerste
vrijdag van de maand samen. In deze
leerlingenraad zit een leerlingen uit groep
5/6, 6/7 en 8. De leerlingenraad vergadert
samen met de locatiedirecteur. De agenda
bestaat uit onderwerpen die de kinderen zelf
aanvoeren of ideeën uit de ideeënbus. De
leerlingen zijn om de beurt voorzitter of
notulist. Op deze manier worden de kinderen
betrokken bij de ontwikkeling van de school.
In december is er besproken hoe we de wc’s
schoon kunnen houden en hoe we goed
samen kunnen spelen op het plein. Ook
komen deze onderwerpenin de klas weer
besproken. Ook is er een ideeënbus gemaakt
waarin alle kinderen ideeën in kunnen
deponeren.
Hieronder ziet u enkele ideeën. Helaas
kunnen we niet alle ideeën waarmaken
 Ik wil graag dat ons klimaat schoon
blijft, want heel veel mensen gooien
romel op de weg of stoep
 Mir gelt voor Twan
 Kom met snoep
 Veest in de klas
 Er moet een teekooker, dat moet in
onse klas. Dat moet egt
 Het spel levensweg
 Ik wou dat ik nooit hoev te werken
 Koekies en snoep op tavol

Bijlages
 Bieb, Activiteiten maart 2020 kinderen
 Knuffelziekenhuis

Kalender
09-03: AC verg.
16-03: MR verg.
25-03: Oud papier
02-04: Praktisch verkeersexamen groep 8
03-04: Groep 7, Kleve project, Memory museum
03-04: Nieuwsbrief
09-04: Paaslunch
10-04: Goede Vrijdag
13-04: Paasmaandag
15 en 16-04: IEP toets groep 8
17-04: Koningsspelen/sportdag
22-04: Oud papier
27-04 t/m 08-05: Meivakantie
12-05: AC verg.
15-05: Nieuwsbrief
18 t/m 20-05: Groep 8 naar Buchenwald
21 en 22-05: Hemelvaart
25-05: MR verg.
26-05: Schoolreis groep 1 en 2
27-05: Oud papier
28-05: Schoolreis groep 3 t/m 7
01-06: Pinkstermaandag
10-06: Jaarvergadering, alle leerlingen vrij
12-06: Nieuwsbrief
17 en 18-06: Rapportbespreking
19-06: Rapport mee
19-06: Musical groep 8
22-06: MR en AC verg.
24-06: Oud papier
02-07: Afscheid groep 8
03-07: Laatste schooldag, 12.00 uur vrij.
Voor de meest actuele kalender kijk op Schoudercom.

Laatkomers
Helaas komen er regelmatig kinderen te laat
op school. We vinden het erg belangrijk dat
de lessen op tijd beginnen en het is erg
storend als er kinderen 'binnen druppelen’ als
de leerkracht al begonnen is. Wilt u er op
toezien dat uw kind(eren) op tijd op school
zijn? Alvast bedankt voor de medewerking.

