Belangrijke data voor de komende periode:
vrijdag 20 februari
ma 23 t/m vr 27 februari
maandag 2 maart
maandag 9 maart
donderdag 12 maart
maandag 16 maart
donderdag 19 maart
donderdag 19 maart
maandag 23 maart
donderdag 26 maart
vrijdag 27 maart
maandag 30 maart

groep 1 en 2 vrij
voorjaarsvakantie
start project “Tijdzappen”
weekopening juf Ciska
uitgifte Opsteker nummer 14
weekopening juf Ina
open dag
einde projectweken
weekopening juf Anita
uitgifte Opsteker nummer 15
groep 1 t/m 4 vrij
weekopening juf Inge
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Nieuws uit het team
Complimentendag
Sinds 2003 is het op 1 maart jaarlijks de
Nationale Complimentendag in Nederland en
inmiddels ook in België. De Nationale
Complimentendag is dé dag om eens extra
waardering uit te spreken naar anderen. Het is
ook de dag om aandachtiger stil te staan bij de
prestaties en kwaliteiten van onze vrijwilligers.
Reina is al jaren vrijwilligster op onze school.
Reina is werkzaam in groep 1/2. Ze helpt de
kinderen bij het knutselen. Ook zorgt ze er
voor dat alle materialen klaar staan voor de
les. Ze kleedt het lokaal en de gang aan, zodat
de ruimten er altijd gezellig uit zien. Beppie
werkt ook al weer jaren op onze school. Ze is
het zonnetje in huis. Beppie heeft veel taken op onze school. ’s
Morgens vroeg zet ze heerlijke koffie voor de collega’s. Ze neemt
de telefoon op en zorgt bovendien dat onze gasten een heerlijk
kopje koffie krijgen of een glaasje thee. Ook ondersteunt Beppie de
leerkrachten. Ze maakt een puzzel met de kleintjes en ze leest
extra met kinderen die dat nog nodig hebben.
Op donderdagmorgen maakt mevrouw Eising onze school nog een keer extra schoon. Gewapend
met stofdoek en stofzuiger zorgt ze voor een “stofvrije Slagkrooie”. Vrijdagmorgen ondersteunt
Lynette de leerkracht in groep 1/2. We zijn ontzettend blij met deze vrijwilligers. We waarderen
hun inzet voor de school.
Inspectiebezoek
Het inspectiebezoek is achter de rug. Over veel zaken waren ze erg positief. Het schoolklimaat
en de veiligheid waren zaken die goed op orde zijn. Ook zijn er nog enkele verbeterpunten. Zo
zouden we nog scherper kunnen beschrijven hoe leerlingen hebben gewerkt. Het
inspectiebezoek bespreken tijdens de volgende schoolkringvergadering.
Open dag
Op donderdag 19 maart 2015 is de open dag op onze school. Deze dag is bedoeld voor nieuwe
ouders/verzorgers die een school zoeken voor hun kind. Er zijn twee informatierondes: ’s
Ochtends onder schooltijd van 9.00 -11.30 uur en ’s avonds van 18.30 tot 19.30. We vertellen
dan over het reilen en zeilen op CBS De Slagkrooie en geven een rondleiding. Wanneer u in de
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buurt nog ouders/verzorgers kent, waarvan het kind volgend jaar 4 wordt, kunt u ze misschien
wijzen op deze mogelijkheid om kennis te maken met onze school.
Koningsdag
De koningspelen zijn op vrijdag 24 april. Om die reden zijn de leerlingen van groep 1/2 niet op
vrijdag 24 april vrij, maar op vrijdag 22 mei.
Kleding en schoeneninzameling
Wij zij voornemens om mee te doen aan de
kledinginzamelingsactie van Stichting Humantex.
In april komt er een container bij school te staan, waarin gedragen
kleding en schoeisel gedaan kan worden. Stichting Humantex
zamelt gebruikte kleding en schoenen in, die hun weg grotendeels
vinden naar Oost- Europa en Afrika. Per jaar wordt een bedrag
overgemaakt aan het Lilianefonds, dat op haar beurt als dank
interessante lesprogramma’s met materiaal voor de scholen verzorgt, als daar belangstelling
voor is. Ook de school zelf krijgt per kilo ingeleverde spullen een klein bedrag. Op deze manier
dragen we met elkaar bij aan een stukje duurzaamheid (door het hergebruik van kleding) en
dragen we bij aan een betere wereld.
Nieuws uit de schoolkring
We zouden u voor de voorjaarsvakantie berichten over de uitslag van de enquête. We hebben
een overzicht gemaakt. Er zijn in totaal 47 formulieren ingeleverd, hier volgt een overzicht:
Het aantal JA stemmen komt op 37x
Het aantal NEE stemmen komt op 9x
Het aantal GEEN MENING komt op 1x
Blijven er nog 11 formulieren over die NIET zijn ingeleverd, welke automatisch een JA stem
opleveren.
Eindresultaat is dan als volgt:
het aantal JA stemmen komt op 48x
het aantal NEE stemmen komt op 9x
het aantal GEEN MENING komt op 1x
Conclusie is dat het aantal voor stemmen over de 80% komt. De vervolgstappen worden met de
schoolkring besproken
Met vriendelijke groet,
Ibel en Joyce
Werken aan wat werkt
“Ik ben eerlijk”
Eerlijk is een erg groot woord, en we hechten er veel waarde aan. Soms is
het wel moeilijk om eerlijk te zijn, als je wéét dat mama, papa of juf
teleurgesteld zal zijn in jouw gedrag. En de komende weken letten we
extra op de (soms kleine)signalen dat kinderen toch durven te zeggen wat
goed of niet goed ging.
Thuis kunt u uw bewondering uitspreken:” Hé, wat eerlijk dat je zegt dat
je al een koekje hebt gehad. Fijn om dat te horen!” of “Ik ben niet blij dat
je nog niet hebt opgeruimd, maar ben wel blij dat je het eerlijk zegt!
Zullen we samen even aan de slag?”
Nieuws uit de groepen
Nieuws uit groep 1 en 2
Wat was dat een leuk project over de mol. De kinderen waren zo enthousiast en sommige
hebben het boek zo mooi voorgelezen. Ook de werkjes zijn prachtig geworden. De kinderen zijn
er ook erg trots op.
Volgende week hebben we lekker vakantie en kunnen we even uitrusten.
Na de vakantie beginnen we met een nieuw project nl. het leesproject tijdzappen. Bij de
kleuters gaan we werken over ridders en kastelen.
Dit is ook een prachtig thema om over te werken. We gaan de bouwhoek veranderen in een
kasteel en natuurlijk maken we weer een leuke thematafel met ridderspullen en een kasteel.
Ook de taakjes hebben te maken met ridders en kastelen. We gaan een ridderhelm of
jonkvrouwenmuts maken, een schild verven of een ketting rijgen enz.
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Oproep: wie heeft er nog kleding over wat te maken heeft met ridders/jonkvrouwen? Dit willen
we graag gebruiken voor ons kasteel.
Alvast bedankt.
Nieuws uit groep 3 en 4
Bijna vakantie….en dat mag, na alle bergen werk die verzet is de afgelopen weken. Deze week
ronden we met groep 4 blok vier van rekenen af met een toets. We hebben veel geleerd over de
tafels, meten en ook het optellen en aftrekken tot honderd kunnen we met steeds grotere
getallen. De kinderen mogen na de vakantie ook de tafel van vier opzeggen. In groep 3 zijn we
al volop begonnen met kern 8 en kunnen we al best moeilijke woorden lezen als ‘bank’ en ‘licht’.
Regelmatig mag er iemand een stukje voorlezen uit een zelfgekozen boek op de ‘leeskruk’. Dat
is heel spannend, maar vooral erg leuk. Met rekenen hebben we een
écht rekenschrift gekregen en kunnen wel al heel keurige rijtjes
maken. Wat een toppers! Het voorleesproject ‘Spaghetti van Menetti’
ronden we deze week ook af en dat het een heel grappig boek is, daar
zijn wel het wel over eens. Verder willen we alle ouders die ons van en
naar de gymzaal hebben gereden, hartelijk danken! Fijn, dat we op
jullie kunnen rekenen!
Nieuws uit groep 5 en 6
Het was fijn om de afgelopen week met u als ouders te spreken. We hebben
goede gesprekken gehad. En nu is het bijna vakantie! Wat lekker. Er is hard
gewerkt in de afgelopen weken. We hebben blok 4 van rekenen bijna uit, en
met taal zijn we bezig met hoofdstuk 7. Afgelopen week hebben we hoofdstuk
3 van aardrijkskunde afgerond. We hebben het gehad over de fabriek, de
supermarkt en alles wat daarbij komt kijken. Ook hebben we gewerkt met het
schaalstokje, en de legenda. Maandag 9 maart is het signaaldictee van thema
7. Het controledictee volgt een week later, op maandag 16 maart.
Maar eerst, lekker genieten van de vakantie!
Nieuws uit groep 7 en 8
Wat een bijzondere creamiddag hebben we gehad… de
kinderen mochten van speksteen een hartje maken (het was
tenslotte de dag voor Valentijn ). Dat je steen kunt bewerken
was voor de meeste kinderen een eerste keer. Ze zijn
supermooi geworden!
Verder werken we hard, zijn de gesprekken naar aanleiding
van de rapporten achter de rug en gaan we na de vakantie van
start met de gesprekken over de schoolkeuze in groep 8. Alle
kinderen en ouders hebben een uitnodiging ontvangen. We
wensen iedereen een heerlijke, welverdiende vakantie!

Hiep hiep hoera!!
dinsdag 24 februari
zondag 1 maart
zondag 1 maart
maandag 2 maart
vrijdag 6 maart
zondag 8 maart
maandag 9 maart
vrijdag 13 maart
donderdag 19 maart
dinsdag 24 maart
vrijdag 27 maart
dinsdag 31 maart

Sem Jungschlager
Christian Sehlmeier
Sanne Groote
Beppie
Nayla Keuter
Lois Buutkamp
Sem Kuipers
Javey Prins
Juf Jolande
Tim Berkepies
Vera Wever
Mick Kuipers
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groep
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groep 2
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