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Wereldsterren 

Groep 6/7 heeft de afgelopen periode tijdens 

Blink gewerkt aan het thema Wereldsterren. De 

kinderen hebben wereldsterren van vroeger en 

nu bekeken. Sterren van over de hele wereld 

en sterren op allerlei gebieden. 

Ook hebben we het in de les gehad over 

dilemma’s waar je als wereldster mee te 

maken krijgt. En hebben we het gehad over 

zintuigen. De kinderen hebben een wereldster 

gekozen waar ze in een klein groepje 

onderzoek naar doen. 

Ze presenteren hun ster na de herfstvakantie 

in een Wereldsterren-beleefmuseum. 

  

Terugblik eerste periode 

De eerste acht schoolweken zijn voorbij gevlogen en de herfstvakantie staat al weer voor de deur. 

Alle groepen zijn goed gestart. Er heerst een fijne sfeer, er wordt plezierig gespeeld en flink 

gewerkt. We hebben deze periode feestelijk afgesloten met een project van de 

Kinderboekenweek. We zijn gestart met een voorleesontbijt. In alle groepen kwam een ouder 

voorlezen en een praatje houden over zijn beroep: van clown tot (sport)leraar en het meest 

aansprekend: de politie. De leerlingen mochten ook nog even een kijkje nemen in de politieauto, 

een boeiend begin van de dag. Afgelopen vrijdag was de traditionele kleedjesmarkt. Er is flink 

verkocht en gekocht. In elke groep zijn diverse leesactiviteiten aangeboden, met als doel het 

leesplezier en de leesmotivatie te stimuleren.  

 

Thematisch werken: Met Blink de wereld in! 

In navolging van “Mooi, weer spelen” in groep 1 en 2, wordt nu ook in groep 3 t/m 8 thematisch 

gewerkt. In deze groepen gebeurt dit op het gebied van wereldoriëntatie. We hebben na een 

proefperiode gekozen voor de methode Blink Wereld. De vakken natuur en techniek, geschiedenis 

en aardrijkskunde worden in samenhang gegeven aan de hand van een thema. Het 

onderzoekend, ontdekkend en ontwerpend leren staat centraal. De bedoeling is dat de leerlingen 

actief hun kennis van de wereld vergroten. Blink Wereld zet leerlingen aan om na te denken, zelf 

te ervaren en zelf te ontdekken. In deze nieuwsbrief een impressie van de projecten “Ik en mijn 

familie” (groep 3, 4 en 5) en Wereldsterren (groep 6,7 en 8).  

Wij wensen alle leerlingen een prettige herfstvakantie. Op maandag 25 oktober worden de 

leerlingen weer verwacht.  
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Verkeersveiligheid  

De verkeersveiligheid rondom OBS De Anwende en CBS 

De Schutse wordt verbeterd door de gemeente 

Coevorden. De directe schoolomgeving wordt 

aangepast en herkenbaarder gemaakt als 

schoolomgeving net als rondom andere scholen in de 

gemeente. Hiervoor worden een aantal oversteken voor 

voetgangers en kruisingen voorzien van een andere 

kleur straatstenen. Daarnaast komt er een verhoogd 

plateau ter hoogte van Paardelandsdrift / Wendakker 

om de snelheid van het verkeer te remmen. De 

werkzaamheden zijn gepland in de herfstvakantie.  

We zijn heel blij met deze inzet van de gemeente.  

Groep 3-4-5 

Hoe was jij toen je klein was? En hoe was het in 
de tijd dat je ouders en grootouders kind waren? 
Duik in je familiegeschiedenis!  

Alle kinderen hebben dit gedaan door hun eigen 
stamboom te maken. Deze hangen in de gang en 
de centrale hal. In groep 4-5 is een prachtige 
thematafel ingericht met spellen en leesboekjes 
uit (groot)moederstijd. Een geweldig leuk thema 
om het schooljaar mee te starten.  

  



 
 

 

 

Bericht van de buurtsportcoach 

 

 

 

Klik hier voor de volledige kalender op onze website 
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