Belangrijke data voor de komende periode:
vrijdag 6 februari
donderdag 12 februari
maandag 16 februari
maandag 16 februari
donderdag 19 februari
vrijdag 20 februari
ma 23 t/m vr 27 februari

voorstelling “de reismuis”
rapport mee
weekopening juf Inge
contactavond
uitgifte Opsteker nummer 13
groep 1 en 2 vrij
voorjaarsvakantie

groep 1, 2, 3 en 4
groep 1 t/m 8
groep 6
ouders/verzorgers
groep 1 t/m 8
groep 1 en 2
groep 1 t/m 8

Nieuws uit het team
Inspectiebezoek
Op maandag 2 februari hebben twee inspecteurs onze school bezocht. Na het bijwonen van de
weekopening bezochten de inspecteurs de groepen. ’s Middags spraken ze
met leerlingen, ouders en leerkrachten. Dinsdag 10 februari brengen ze
weer een bezoek aan onze school. Middels een PowerPointpresentaties zal
het onderzoeksteam verslag doen van haar bevindingen.
Contactavond
Op maandag 16 januari is er weer een contactavond. Deze week hebt u een
uitnodiging ontvangen. Graag voor woensdag 11 februari inleveren.
Continurooster
Van bijna alle ouders hebben we de formulieren ontvangen. De commissie bekijkt nu alle
formulieren en zal een overzicht maken.
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.
Nieuws uit de GMR
Via deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte houden over de onderwerpen die tijdens de GMR
vergadering besproken zijn.
Dinsdag 27 januari heeft de GMR weer vergaderd. Tijdens deze vergadering schoven ook 2
leden van het toezichthoudend deel van het bestuur aan. Er werd kennis gemaakt en informatie
uitgewisseld. We hopen op een prettige samenwerking in de toekomst. Verder hebben we met
elkaar gesproken over extranet, de werkkostenregeling en het jaarverslag van het vorige
schooljaar. Op dinsdag 17 maart wordt er een extra vergadering gepland om onder andere de
CAO PO en de begroting 2015 te bespreken.
Daniël de Leeuw, secretaris GMR, VPCBO Coevorden
Werken aan wat werkt
“Ik kan complimenten geven”
We hopen natuurlijk dat u uw kinderen overlaadt met complimenten,
iedere keer als er een aanleiding voor is! Maar als kinderen elkaar
complimenten geven, komen ze vaak nog directer aan. “Wat leuk, ik
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hoorde je tegen Sonja zeggen dat ze zo mooi kan tekenen. Daar werd ze wel blij van zag ik.” Of
“Fijn dat je tegen Mark zei, dat hij zo mooi op zijn gitaar gespeeld had. Daar werd hij vrolijk
van!”
Nieuws uit de groepen
Nieuws uit groep 1 en 2
We zijn deze week begonnen met het voorleesproject de mol.
Het boek heet “over een kleine mol die wil weten wie er op zijn kop gepoept heeft
Alle kinderen hebben een boek van de bieb mee naar huis gekregen. Het is de
bedoeling dat dit boek vaak voorgelezen wordt. Op school lezen we het ook nog
enkele malen voor.
Aan het eind van dit thema zijn de kinderen zover dat ze zelf het boek kunnen
voorlezen.
We gaan ook weer leuke dingen maken zoals een mol knippen en plakken met zijn
gangenstelsel, een mol maken van een closetrol, een mol vouwen.
Ook zingen we liedjes over de mol.
Op 11 februari wordt Sara Middel 4 jaar en komt dan alle dagen bij ons op school.
We willen haar heel veel plezier en succes bij ons op school wensen.
Nieuws uit groep 3 en 4
Deze week ronden we kern 7 af in groep 3. Het thema was piraten, en we
hebben dan ook een mooie leestafel in de klas met allemaal boeken over
deze zeerovers. Ook hebben we mooie dingen geknutseld; een piratenboot
met een piraat erop, schatkaarten en onszelf als piraat op een onbewoond
eiland. We hebben gerekend met geld en kunnen nu zelfs al betalen met
briefjes van 5 en tien euro. Groep 4 heeft het signaaldictee van thema 7
gemaakt, volgend week is het controledictee aan de beurt. Voor de
tafelkaart mogen de kinderen de tafel van 2 opzeggen.
Nieuws uit groep 5 en 6
Deze week ronden we hoofdstuk 6 van taal af. In groep 5 zijn we o.a.
bezig geweest met enkelvoud en meervoud, werkwoorden, hoofdletters
en punten en het alfabet. In groep 6 zijn we bezig geweest met
werkwoorden, persoonsvorm en spreekwoorden. Vandaag hebben we het
signaaldictee van thema 6 gehad. Volgende week donderdag, 12 februari,
is het controledictee van thema 6. We hebben de klas mooi versierd met
mooie ijssterren. Hebt u ze voor de ramen zien hangen? We zijn er erg
trots op!
Nieuws uit groep 7 en 8
Het lijkt net of er weinig te melden valt.. terwijl er toch hard gewerkt wordt! Ook
wel fijn, dat het ‘zo zijn gangetje’ gaat in de groep. Gelukkig niet te vaak of te
veel zieke kinderen, af en toe een feestje te vieren met elkaar. Komende vrijdag
zullen we een gastles hebben: twee vrijwilligers van Amnesty International
komen ons vertellen over mensen/kinderrechten. Heel interessant, en belangrijk
om hier van te weten!
Huiswerk komende periode:
Maandag 6 februari: controledictee spelling thema 6
Dinsdag 17 februari: toets verkeer krant nummer 4

Hiep hiep hoera!!
maandag 9 februari
donderdag 12 februari
woensdag 18 februari
donderdag 19 februari
vrijdag 20 februari
dinsdag 24 februari

Tom de Jonge
Ingrid Katerberg
Robien Mulder
Leroy Lapore
Sanne Zwiers
Sem Jungschlager

groep
groep
groep
groep
groep
groep

5
3
1
3
4
1

CBS de Slagkrooie Ringstraat 22 7848BW Schoonoord tel:0591-382412 info@cbsdeslagkrooie.nl

