Belangrijke data voor de komende periode:
vrijdag 20 november

vergadering leerlingenraad

maandag 24 november

weekopening juf Ina

groep 1

vrijdag 28 november

groep 1, 2, 3 en 4 vrij

groep 1 t/m 4

donderdag 4 december

uitgifte Opsteker nummer 8

groep 1 t/m 8

vrijdag 5 december

sinterklaasfeest

groep 1 t/m 8

donderdag 18 december

uitgifte Opsteker nummer 9

groep 1 t/m 8

donderdag 18 december

kerstviering

groep 1 t/m 8

ma 22 dec. t/m vr 2 jan.

kerstvakantie

groep 1 t/m 8

Nieuws uit het team
TSO-betaling
Veel kinderen maken gebruik van de broodschool. Om dit moment zijn
er veel ouders die TSO via de bank betalen. De TSO-ouders zouden
graag zien dat de betaling contant verloopt. Ze hebben dan meer zicht
op de betalingen.
De tien-minutengesprekken
De tien-minutengesprekken zijn weer achter de rug en we hopen dat u
voldoende informatie hebt ontvangen. Soms is het niet mogelijk om in
tien minuten alles door te spreken. Schroom dan niet om met de leerkracht een vervolgafspraak
te maken want goede communicatie is in het belang van ons allemaal.
Observatielijst
Vorige week vulden de leerkrachten de scolllijsten in. Deze Sociale Competentie Observatie Lijst
(SCOL) is een leerlingvolgsysteem voor sociale competentie. Het gaat dus over hoe kinderen
met elkaar, hun werk en de leerkrachten op school omgaan. Vertellen ze veel of weinig uit
zichzelf, kunnen ze ruzies voorkomen of oplossen? Met de SCOL-scores brengen we de sociale
competentie van de leerlingen systematisch in kaart. Kinderen die extra ondersteuning nodig
hebben komen we snel op het spoor.
Kerstviering
Alhoewel Sinterklaas nog jarig moet worden, zijn we ook al bezig met de Kerst. Morgen
ontvangt u een uitnodiging. Vraag ernaar bij uw kind!
Sinterklaas is jarig
Wij vieren de verjaardag van Sinterklaas op school. Vrijdag 5 december komt Sint
Nicolaas met zijn Pieten feest vieren bij ons!. Hij zal om kwart voor negen op
school aankomen en alle kinderen moeten dan al in de schoolzaal klaar zitten. We
zullen om half negen de bel laten gaan! Als u nog jongere kinderen thuis hebt,
bent u ook met hen van harte welkom om de Sint te begroeten. Wilt u dan ook om
twintig voor negen in de schoolzaal aanwezig zijn? Na de begroeting van de Sint
en zijn knecht Piet gaan de kinderen om ongeveer negen uur naar hun eigen klas en kunt u met
uw jongere kind(eren) weer naar huis gaan.
Werken aan wat werkt
“Zien hoe een ander zich voelt”
Zien hoe een ander zich voelt… meestal lukt het ons
wel, maar kunnen we er dan ook wat mee? De komende
weken gaan we als team extra letten op kinderen die al
laten merken dat ze zien hoe een ander zich voelt.
“Wat lief dat je met Krista naar buiten gaat, je zag dat
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ze zich alleen voelde” , of: “ “Je merkte dat Diana blij was, en je danste mee met haar, wat
leuk!” Ook thuis is het fijn uw kind te complimenteren als het merkt hoe u en uw gezinsleden
zich voelen. “Wat lief dat je zachtjes ging spelen toen je merkte dat mama hoofdpijn had” of “
Goed hoor, dat je zei dat je ook wel binnen wilde spelen toen je wist dat Lisa nog niet naar
buiten mocht met haar
Nieuws uit de groepen
Nieuws uit groep 1 en 2
Vorige week dinsdag zijn we naar het Ellertsveld geweest. De kinderen hebben daar hun liedjes
gezongen en hun lampionnen laten zien. Het was een leuke gezellige
morgen.
De foto’s staan weer op de website www.cbsdeslagkrooie.nl
Volgende week beginnen we met het thema Sinterklaas. We houden
gesprekjes over het Sinterklaasfeest en we gaan natuurlijk Sint en Piet
werkjes maken. Taakjes van gr. 1 zijn een pietenmuts maken voor het
sinterklaasfeest en een laars maken waar de pepernoten in kunnen. Gr. 2
gaat ook een pietenmuts en een laars maken, maar ze gaan ook nog sint en
piet op het dak knutselen. Verder wachten we vol spanning af wat er weer
gaat gebeuren.
Oproep: We hebben plastic zakken nodig. Wilt u ze meegeven aan uw kind als u ze hebt
gespaard?
Nieuws uit groep 3 en 4
Dinsdag 11 november was het dan zo
ver……Sint Maarten. De lampionnen zijn
allemaal in elkaar geknutseld. Groep 1/2 heeft
een prachtige egel gemaakt en groep 3 /4 de
allermooiste vis van de zee.
’s Morgens hadden we het eerste feestje. Met
z’n allen naar het verzorgingscentrum het
Ellertsveld. We werden daar hartelijk
ontvangen. We hebben Sint Maarten liedjes
gezongen en hebben onze lampionnen aan de
bewoners laten zien. Als beloning kregen we
aan het eind een zakje snoep. Iedereen heeft
er genoten de kinderen van de groepen 1 t/m 4
en de bewoners van het Ellertsveld.
Nieuws uit groep 5/6
Op maandag 1 december is het
signaaldictee van spelling H5. Op maandag
8 december is het controledictee van
spelling H5. Voor aardrijkskunde hebben
we alweer een hoofdstuk afgerond, dat
betekend dat we verder gaan met
hoofdstuk 2 van geschiedenis. Dit keer
gaat het over de Germanen.
Nieuws uit groep 7 en 8
Een drukke en gezellige tijd is het nu.. de oudergesprekken en Sint Maarten
zijn achter de rug, we bereiden ons voor op Sinterklaas en toch ook al een
beetje op de Kerst. In onze groep hebben we, om de goede Sint te helpen,
lootjes getrokken. Ook gaat iedereen een surprise maken voor iemand.
Ouders, zou u uw kind waar nodig daarbij willen helpen?
Met rekenen en taal zijn we alweer met een nieuw thema/ blok begonnen,
we werken stug door!
Huiswerk voor de komende periode:
Maandag 1 december : Signaaldictee thema 4 spelling
Dinsdag 2 december: toets verkeerskrant 3
Woensdag 10 december: Controledictee thema 4 spelling
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OPROEP
We zijn op zoek naar een aantal ouders (én kinderen) die het leuk
vinden om te zingen. We zoeken voor onze kerstwandeling (donderdag 18
december) een gelegenheidskoortje dat een aantal kerstliederen wil
zingen. Zingt u graag? Bent u dol op Kerst? En wilt u wel een paar keer
oefenen?( nee, niet te vaak!) Geeft u zich dan op
bij Ciska of Jolande! Samen bekijken we dan welke
liederen we gaan zingen. We hopen op spontane

Hiep hiep hoera!!
donderdag 27 november
zondag 30 november
zondag 30 november

Flore van der Veen
Julia Jonkers
Martijn Nijsen

groep 2
groep 2
groep 8
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