Belangrijke data voor de komende periode:
vrijdag 23 januari
maandag 26 januari
vrijdag 30 januari
maandag 2 februari
maandag 2 februari
donderdag 5 februari

vergadering leerlingenraad
weekopening juf Ciska
groep 1 en 2 vrij
weekopening juf Ina
ledenraadvergadering
uitgifte Opsteker nummer 12

groep 7
groep 1 en 2
groep 2
groep 1 t/m 8

Nieuws uit het team
Continurooster
Vandaag ontvangt u een vragenlijst over het continurooster. Via deze
vragenlijst willen wij uw mening vragen over het invoeren van een
continurooster op CBS De Slagkrooie. Steeds meer scholen in onze
regio stappen over. De directie en de schoolkring willen samen
onderzoeken of er belangstelling bestaat voor de invoering van een
continurooster bij ons op school.
NSCCT-toets
Dit schooljaar hebben wij voor het eerst de NSCCT-toets afgenomen bij
kinderen van groep 4 en groep 6. De NSCCT is de Niet Schoolse Cognitieve
Capaciteiten Test. We gaan deze test inzetten omdat sommige kinderen op
school minder laten zien dan wat ze in werkelijkheid kunnen. Daarmee
presteren ze 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 is in de maand november afgenomen worden. Tijdens de 10-minuten-gesprekken
wordt de uitkomst van de NSCCT besproken.
De Bibliotheek op school
Met de Bibliotheek op school werken bibliotheken en scholen structureel
samen aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van
kinderen. Doel is kinderen te stimuleren om meer te lezen, op school en
thuis. Op onze school zal in het overblijflokaal een kleine bibliotheek
ingericht worden. Volgende week gaan twee medewerkers van de
bibliotheek onze leesboeken controleren. Alle boeken die te oud zijn
mogen we niet meer gebruiken. De bibliotheek zal voor aanvulling van
nieuwe boeken zorgen. We gaan dus starten met een bijna nieuwe
collectie boeken. De leerlingen van onze school krijgen de gelegenheid om
boeken te lenen. In de volgende nieuwsbrieven houden we u op de hoogte van de
ontwikkelingen We zijn erg enthousiast over de samenwerking met de bibliotheek.
Ouderochtend lezen
Op vier woensdagen in de maanden februari en maart organiseren we voor de ouders van onze
school “een leesochtend”. Op woensdag 11 februari zijn de ouders van groep 7/8 welkom in
deze groep. Juf Jolande zal dan een leesles verzorgen. Deze les start om 9.30 uur. Na de leesles
zal een medewerker van de bibliotheek u bijpraten over het belang van thuis voorlezen. U wordt
van harte uitgenodigd om deze morgen te bezoeken. Op woensdag 18 februari zijn de ouders
van groep 1/2 welkom. Op 11 maart is er een morgen voor groep 3/4 en we besluiten op
woensdag 18 maart met groep 5/6. We hopen dat veel ouders gebruik maken van deze
gelegenheid om een keer een leesles bij te wonen en informatie te ontvangen over het belang
van lezen thuis. U ontvangt nog een uitnodiging van de leerkracht.
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Werken aan wat werkt
“Ik durf ook te vertellen als meer mensen luisteren”
Voor sommige kinderen is het heel eng om te vertellen over iets, of te zeggen wat
ze willen als er meer mensen luisteren dan alleen juf, of papa en mama. Toch kan
belangrijk zijn om je ook dan te laten horen! “Iedereen op de verjaardag luisterde
naar je toen je die leuke mop vertelde. Ik vond dat je het erg knap deed, meid!” “Ik
was trots op je, toen je aan tafel tegen je grote broer vertelde dat jij ook dingen
meemaakt op school en erover wilt vertellen”
Nieuws uit de groepen
Nieuws uit groep 1 en 2
We zijn druk bezig met het thema sprookjes. Deze week behandelen
we het sprookje het lelijke jonge eendje. Vorige week hebben we het
sprookje Goudlokje en de drie beren behandeld en volgende week komt
het sprookje de nieuwe kleren van de keizer aan de orde.
Natuurlijk maken we bijbehorende taakjes en leren we er liedjes over.
De kinderen hebben zelfs het sprookje Goudlokje al nagespeeld.
Volgende week 28 januari gaan we naar de bibliotheek. We moeten er
om 10.30 uur zijn. Welke ouders zouden ons kunnen halen en brengen? Wilt u zich dan
opgeven bij juf Ina.
Nieuws uit groep 3 en 4
De Cito’s zijn weer achter de rug en komen wij weer in het normale ritme. We ronden in groep 4
deze week thema 6 van taal af. Volgende week krijgen de kinderen informatie mee over het
aanleren van de tafels. In de klas zijn we hier al druk mee bezig. In
groep 3 zijn we alweer begonnen met kern 7. De desbetreffende info is
deze week meegegeven aan de kinderen. Het draait in kern 7 om piraten.
Spannend! We hebben al een schatkaart gemaakt en een echte
piratenboot. Gisteren hebben we genoten van het voorleesontbijt. De
vader van Sanne en de opa van Maurice hebben bij ons voorgelezen. Wat
een gezelligheid!
Nieuws uit groep 5 en 6
Er wordt hard gewerkt in groep 5 en 6. Inmiddels zijn alle Cito-toetsen weer achter de rug, en
gaan we weer verder in de methodes.
We zijn momenteel bezig om te leren hoe we goed kunnen samenwerken met
elkaar. Hoe kun je goed samenwerken, wat hebben we daarvoor nodig. We
moeten goed luisteren en overleggen met elkaar. Dit is soms best nog lastig.
Gisteren gingen we in groepjes lekker ontbijten met elkaar, tijdens het
voorleesontbijt. De vader van Anouk, en de opa van Annebel kwamen bij ons
voorlezen. Het was reuzeleuk, lekker en gezellig!
Uit groep 7 en 8
Het voorleesontbijt was een groot succes. In onze groep kwam Erik
voorlezen uit een heel spannend boek. Lekker ontbijten samen én
voorgelezen worden.. de dag kon niet beter beginnen! Na de drukte van
de afgelopen weken was dit een fijne afwisseling.
De leerlingen van groep 8 zijn de woensdagmiddagen en avonden druk
met het bezoeken van de open dagen op de middelbare scholen in
Emmen. Heel leuk, een beetje spannend, want welke school past er bij
jou?
Huiswerk:
Maandag 26 januari: controledictee thema 5 spelling

Hiep hiep hoera!!
zondag 25 januari
donderdag 29 januari

Jaimy Schoonbeek
Maurice Prinsen

groep 7
groep
3[i1][i2]
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