Belangrijke data voor de komende periode:
maandag 9 november
woensdag 11 november
woensdag 11 november
vrijdag 13 november
maandag 16 november
Vrijdag 20 november
vrijdag 20 november

weekopening juf Ciska
Sint Maarten
naar Ellertsveld
vergadering leerlingenraad
contactavond
Laatste dag schoenendoosactie
groep 1 en 2 vrij

groep 7 en 8
groep 1 t/m 8
groep 1 t/m 4
ouders/verzorgers
groep 1 en 2

Zending over Grenzen
De leerlingen hebben vorige keer €16,10 meegenomen. Alle gevers en geefsters: hartelijk
bedankt!
Nieuws uit het team
Contactavond
Voor de contactavond van 16 november worden alle ouders uitgenodigd. Het is een goede zaak
om regelmatig met de groepsleerkracht te spreken over de leervorderingen van uw kind.
Vandaag ontvangt een uitnodiging.
NSCCTtoets
In de VPCBO Coevorden wordt in november deze test op alle scholen
afgenomen in groep 4 en eventueel ook in groep 6. De Slagkrooie neemt de
test af in beide groepen. De test wordt afgenomen door een interne
begeleider van een andere VPCBO-school.
De ouders van groep 4 en 6 hebben een brief met verdere informatie
ontvangen. Waarom deze toets? Om in te kunnen schatten tot welk
ontwikkelingsprofiel een leerling behoort kan de NSCCT (= Niet-Schoolse
Cognitieve Capaciteiten Test) worden afgenomen. Deze test screent de
capaciteiten van leerlingen en vergelijkt ze met de inschatting hiervan door
de leerkracht. Bij onderpresteren blijven de verwachting van de leerkracht en de toetsresultaten
uit het leerlingvolgsysteem achter bij de capaciteiten van de leerling: de leerling presteert op
school slechter dan de testuitslag doet verwachten. Vooral het signaleren van onderpresteren
vanaf groep 4 is belangrijk omdat er dan nog tijd is om de achterstanden aan te pakken. De
school kan daarmee ook de kwaliteit van het onderwijs evalueren en op tijd bepalen, waar extra
aandacht aan moet worden besteed.
Techniekonderwijs
Dit schooljaar zijn we gestart met techniekonderwijs. In de vorige
nieuwsbrieven hebt u al kunnen lezen over de techniekactiviteiten in
de verschillende groepen. Techniek is overal om ons heen. We kunnen
er niet zonder en rekenen erop. Daarom is het goed kinderen er
kennis over bezitten. Met techniekonderwijs willen we op onze school
het ontdekkend en onderzoekend leren stimuleren. We willen
leerlingen aan het denken zetten, we willen ze stimuleren om tot
creatieve oplossingen te komen. In het voorjaar van 2016 gaan we
intensief met techniekonderwijs aan de slag. Tijdens de open dag
presenteren de leerlingen hun vermogen om tot creatieve oplossingen
te komen. Voor leerlingen en leerkrachten een prachtige uitdaging
om aan ouders en andere belangstellenden te laten zien welke mogelijkheden
techniekonderwijs ons biedt.
Opruimen spelmaterialen
Voor het plein is veel spelmateriaal aangeschaft. We zijn nu op zoek naar een
“tuinstoelenkussenbak’ waar de materialen netjes in opgeruimd kunnen worden.
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12 uur Sinterklaas
Op vrijdag 4 december vieren we op onze school het Sinterklaasfeest. Op deze dag zijn alle
kinderen op 12.00 uur vrij. Dus de onderbouwkinderen zijn een kwartier later vrij.
Kerstontmoeting op het schoolplein
U ontvangt vandaag een uitgebreide brief over de kerstontmoeting op het schoolplein. Vergeet
niet om deze brief te lezen en u op te geven. Ook andere familieleden en/of vrienden mogen
zich opgeven.
Werken aan wat werkt
“Aan afspraken houden”
De komende weken gaan we de kinderen die zich aan
afspraken kunnen houden extra in het zonnetje zetten.
Op school hebben we natuurlijk een aantal regels en
afspraken, en die heeft u thuis ook!! “John, ik merk dat
je meteen als de bel gaat in de rij komt staan, dat vind
ik heel fijn!” Thuis kunt u uw kind ook complimenteren,
als het zich aan de gemaakte afspraken houdt. “ Je bent
nu al de hele week op tijd thuis voor het eten, dat vind
ik zo knap van je! Goed gedaan”, “ Ik merk, dat je ’s
morgens eerst het konijn eten geeft voor je zelf gaat
eten zoals we hebben afgesproken, ik ben trots op je!”

Actie4Kids 20 jaar, op naar 1 miljoen
schoenendozen!
Actie4Kids is van start gegaan en wij doen dit jaar ook weer mee!
Samen met deelnemers uit meer dan 1000 kerken en scholen kunnen wij 50.000 kinderen blij
maken met een mooie schoenendoos, die gevuld is met schoolspullen, hygiëne producten,
speelgoed en een knuffel. Dit seizoen belooft heel bijzonder te worden, want de
schoenendoosactie bestaat 20 jaar!
In die 20 jaar zijn er ruim 750.000 schoenendozen ingezameld en verstuurd naar de allerarmste
kinderen op aarde. Wat een fantastisch aantal!
Dit jaar wordt geprobeerd om de grens van 1 miljoen schoenendozen te passeren.
Want na 20 jaar moeten we helaas vaststellen dat Actie4Kids nog steeds nodig is.
Ook nu nog leeft 1 op de 2 kinderen wereldwijd in armoede.
De slogan van Actie4Kids is “Voor jou van mij”.
God vraagt van ons om onze welvaart te delen met kinderen, die waarschijnlijk nog nooit een
cadeautje gehad hebben.
Samen met alle andere schoenendoosvullers mogen wij nu laten zien dat er iemand op de
wereld is, die aan hen gedacht heeft.
Maandag 2 november hebben we tijdens de weekopening
aandacht aan deze actie besteed en zijn de folder met alle
verdere informatie mee naar huis gegaan.
De dozen met enveloppes kunnen tot en met 20 november
op school ingeleverd worden.
Er worden ieder jaar meer dozen voor meisjes dan voor
jongens ingeleverd dus daarom een extra oproep om ook
aan de jongens te denken.
Nieuws uit de groepen
Nieuws uit groep 1 en 2
Volgende week is het zover, dan is het St. Maarten. Woensdagmorgen gaan we eerst naar het
Ellertsveld om daar onze liedjes te zingen voor alle opa’s en oma’s.
Natuurlijk gaan we ’s avonds alle deuren bij langs om onze robotlampionnen te laten zien. De
kinderen hebben er zo hard aan gewerkt.
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Denkt u er nog even aan om de lampionnenstok mee te nemen?
Volgende week ronden we het thema St. Maarten af.
Tessa Berkepies wordt 15 november 4 jaar. We willen haar heel
veel plezier en succes wensen bij ons op school.
Ook wil ik de ouders nog bedanken die hebben meegeholpen
aan het schoonmaken van het kleuterlokaal.
Nieuws uit groep 3 en 4
Deze week zijn wij in groep 3 begonnen met kern vier. De lijst
met woordjes en het schema is mee naar huis gegaan.
Regelmatig even de woorden oefenen helpt enorm om het leren
lezen vlot onder de knie te krijgen. Met rekenen zijn we druk
aan het oefenen met geld, hoe kunnen we bedragen op
verschillende manieren betalen en hoeveel krijg ik terug aan de
kassa als ik teveel heb betaald. Dat is nog best lastig. In groep vier zijn we met taal begonnen
met thema vier en ook in deze groep zijn de dicteewoorden mee naar huis gegeven. De data
van de dictees staan hier ook op vermeld. Met rekenen houden we ons bezig met meten en
allerlei verschillende vormen. Ook gaan we dapper verder met de tafels. Afgelopen dinsdag zijn
we samen met groep 5 en 6 naar de voorstelling “Net op Tijd” geweest. De kinderen hebben
genoten van een erg leuke interactieve voorstelling. Afgelopen week is juf Rachèl bij ons in de
klas geweest. Rachèl heeft veel werk verricht en de kinderen goed geholpen; dank je wel juf!
Nieuws uit groep 5 en 6
Naast het drukke werken, is er ook tijd voor leuke dingen.
Afgelopen dinsdag zijn wij, samen met groep 3 en 4, naar de voorstelling: net op tijd, geweest.
Het was een erg leuke voorstelling. Lennart heeft er een stukje over geschreven:
Ik vond de voorstelling wel leuk want het was ook alles door elkaar. Het werd saaier toen de
meneer steeds met wie ben jij !!! ik ben je kleinzoon wie ben jij !!!! IK BEN JE KLEINZOON !!!
riep. Voor de rest was het wel leuk. Maar dat we heen moesten
lopen vond ik best wel saai. En nu over de meneer die de
achtergrond muziek deed. Ik vond het wel knap hoe hij zo goed met
de fluit om kon gaan. Maar hij kwam ook met een klein gitaartje
maar ook met een grote xylofoon. Maar die kip vond ik wel grappig
Volgende week rondden we blok 2 van rekenen af, en ook thema 3
van taal wordt getoetst.
Dinsdag 17 november is het signaaldictee van thema 4.
Nieuws uit groep 7 en 8
Op vrijdag hebben we in de bovenbouw een stagiaire. Meomi is een
oud leerling van ons, en komt vijf vrijdagen bij ons. Ze helpt de
juffen, maar ook de kinderen door teksten voor te lezen of extra te
helpen. Fijn dat je er bent Meomi! Verder zijn we druk bezig met de
lampionnen. Voor groep 8 de laatste keer! Ook heeft u als het goed is de bestelling van de
kinderpostzegels binnen gekregen. Mocht uw kind nog wat moeten weg brengen, dan graag
komende week, op vrijdag 13 november willen we alle enveloppen weer terug!
Huiswerk
Signaaldictee thema 3: 10 november
Controledictee thema 3: 13 november

Hiep hiep hoera!!
zondag 15 november
vrijdag 27 november
maandag 30 november

Esmaralda Dam
Flore van der Veen
Julia Jonkers

groep 3
groep 3
groep 3
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