Belangrijke data voor de komende periode:
maandag 16 maart
donderdag 19 maart
donderdag 19 maart
maandag 23 maart
donderdag 26 maart
vrijdag 27 maart
maandag 30 maart

weekopening juf Ina
open dag
einde project “tijdzappen”
weekopening juf Anita
uitgifte Opsteker nummer 15
groep 1 t/m 4 vrij
weekopening juf Inge

groep 1
groep
groep
groep
groep
groep

1 t/m 8
3
1 t/m 8
1 t/m 4
5

Nieuws uit het team
Open Dag
Op donderdag 19 maart staan de deuren van onze school open. ‟s Morgens is er voor
toekomstige ouders de gelegenheid om een kijkje te
nemen op onze school. Deze ouders kunnen een bezoek
brengen aan groep 1/2. Ook staat deze morgen een
rondleiding en een gesprek met de directie op het
programma.
‟s Avonds zijn alle ouders ook van harte welkom: of uw
kind al op de Slagkrooie zit, of dat u daar nog over
nadenkt… op deze avond willen we ons als school
presenteren aan alle mensen van Schoonoord.
Van 18.30 uur tot 19.30 uur vindt de afsluiting van het
project „Tijdzappen” plaats. In de verschillende lokalen
ziet u wat de leerlingen hebben gemaakt. In de
schoolzaal kunt u onder het genot van een kopje koffie de optredens van de verschillende
groepen bijwonen. Voor jong en oud is er een puzzeltocht door de school. In het overblijflokaal
is een fototentoonstelling te zien over de geschiedenis van onze school. Dit is echt de moeite
waard. Veel inwoners van Schoonoord en omstreken hebben een flyer ontvangen. Kortom, een
leuk moment om de school beter te leren kennen! (En natuurlijk zijn ook de grootouders en
andere familieleden van harte welkom!)
Nieuws uit de GMR
Dinsdag 17 maart gaan we als GMR weer vergaderen. De vergadering vindt plaats op de Paul
Krugerschool te Coevorden. Via de nieuwsbrief willen wij u op de hoogte houden van de
onderwerpen die tijdens deze vergadering besproken worden.
De volgende punten komen aan de orde: De begroting 2015, De werkkostenregeling, CAO PO,
Wetenschap techniek en talentontwikkeling.
Namens de GMR, Daniël de Leeuw, secretaris GMR
Werken aan wat werkt
“Ik kan zeggen wat ik vind”
“Nou, daar heeft die van mij geen moeite mee,” zult u misschien
zeggen.(zeker als uw kind al wat ouder is)Maar écht voor je eigen
mening opkomen? Dat is soms heel erg moeilijk! En kiezen, zeggen wat
je zelf vindt, vinden veel kinderen ook moeilijk. “Wat vind jij, zullen we
morgen naar …. ?” en dan oprecht luisteren en doorvragen, zal voor uw
kind het signaal zijn dat zijn of haar mening ook telt. Vraag de komende
weken regelmatig: ”Wat vind jij?” en benoem als uw kind zijn mening
geeft of leuk vertelt over iets wat hij of zij heeft meegemaakt. “Jij kan
goed vertellen zeg!!Ik vind het leuk om te horen wat jij er van vindt.”
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Nieuws uit de groepen
Nieuws uit groep 1 en 2
We zijn begonnen met het project tijdzappen. Bij de kleuters werken we over
ridders en kastelen. De kinderen zijn enthousiast bezig met het maken van
ridderhelmen en jonkvrouwenmutsen. Het worden allemaal prachtige resultaten.
Deze resultaten worden 19 maart ’s avonds op het podium geshowd. Dan
worden alle kinderen en ouders uitgenodigd om het project af te sluiten. In de
klas zijn er al prachtige kastelen gebouwd met grote en kleine blokken. Ook hebben de kinderen
al veel nieuwe woorden geleerd als harnas, ridder, jonkvrouw, hofnar, ophaalbrug, schildknaap,
schild enz. Oproep: wie heeft er nog kleding over wat te maken heeft met ridders/jonkvrouwen?
Dit willen we graag gebruiken voor ons kasteel.
Alvast bedankt! Annemarie heeft er een zusje bij. Ze heet Yvonne. Gefeliciteerd!
Nieuws uit groep 3 en 4
In het kader van het leesproject ‘tijdzappen’ hebben wij in groep 3 en 4 gekozen voor het thema
Dinosaurussen. Onze klas verandert langzamerhand in een heus
Dino-museum. We lezen boeken en kijken filmpjes, zo leren we heel
veel over deze bijzondere dieren van heel lang geleden. In groep vier
mogen de kinderen de tafel van vier opzeggen en maken we een
begin met de tafel van drie. De meeste kinderen hebben al een heel
aantal stickers op hun tafelkaart. Vandaag staat het signaaldictee van
thema 8 op het programma. In groep drie zijn we deze week begonnen in kern
9. De kinderen hebben allemaal de nieuwe woordenlijsten mee naar huis, graag
willen we u vragen deze woorden regelmatig met uw kind te lezen. Wij
feliciteren de fam. Katerberg met de geboorte van Yvonne. We hebben al een
foto gezien van de kleine meid.
Nieuws uit groep 5 en 6
Na een welverdiende vakantie, nu weer hard aan het werk! We hebben blok 4
van rekenen getoetst, en ook hoofdstuk 7 van taal zijn we aan het afronden. Het signaaldictee
van thema 7 hebben we afgelopen maandag gehad, en as. maandag, 16 maart, is het
controledictee van thema 7. As. dinsdag, 17 maart, hebben we een voorstelling
van Kunst & Cultuur. Deze voorstelling wordt gegeven in OBS Burg. S.J. van
Royenschool. We zullen hier op de fiets naartoe gaan. Ondertussen zijn we ook
druk met het project: Tijdzappen. De kinderen verslinden de boeken, en
hebben al een muurkrant en PowerPoint gemaakt. Ook worden er mooie
voertuigen geknutseld. Graag zien we u bij de afsluiting van het project,
donderdag 19 maart. Leuk nieuws! Evelien heeft er een zusje bij! Hiep hiep
hoera, van harte gefeliciteerd, en heel veel geluk gewenst met elkaar.
Nieuws uit groep 7 en 8
We zijn al een tijdje enthousiast bezig met het project ‘tijdzappen’. Het
onderwerp van groep 7/8 is communicatie: vroeger, nu en in de toekomst.
En wat kun je daar veel mee doen, over opzoeken en naar vragen……… We
hopen dan ook dat er veel ouders en belangstellenden onze tentoonstelling
op 19 maart zullen bezoeken! Wat we ook leuk vinden, is dat er vanaf
maandag voorwerpen zoals oude tv’s , radio’s, computers, telefoons of
andere communicatiemiddelen bij ons gebracht kunnen worden. Zo wordt de tentoonstelling nog
leuker! Na donderdag krijgt u uiteraard uw meegebrachte spullen weer terug. Afgelopen
dinsdag hebben we een voorlezer van het ‘Huus van de Taol’ in de klas gehad. De kinderen
waren er erg enthousiast over! Natuurlijk wordt er ook flink gewerkt door ons en we gaan op
weg naar de cito- en entreetoetsen in april! Juf Jolande, die al een weekje ziek is, wensen we
natuurlijk van harte beterschap!

Hiep hiep hoera!!

vrijdag 13 maart
donderdag 19 maart
dinsdag 24 maart
vrijdag 27 maart
dinsdag 31 maart

Javey Prins
Juf Jolande
Tim Berkepies
Vera Wever
Mick Kuipers

groep 8
groep 1
groep 3
groep 2
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