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Zending over Grenzen
De leerlingen hebben vorige keer €7,95 meegenomen. Alle gevers en geefsters: hartelijk
bedankt!
Nieuws uit het team
Sinterklaasfeest
De kinderen van de onderbouw wilden tijdens het bezoek van Sinterklaas een fitte indruk
maken. Daarom is er in de schoolzaal de afgelopen weken door de kinderen extra getraind. Zie
foto’s bij groep 1 en 2.
Opbouwwerker op de school.
Sinds enige tijd is Natascha Wemmenhove verbonden aan onze school.
Vanaf donderdag 3 september van 12.30 tot 13.30 uur, is ze aanwezig op de
school en kunt u met haar in gesprek of een afspraak maken.
U kunt bij haar laagdrempelig terecht voor:
Tips en advies over opvoeden/opgroeien
Zorgen of vragen over uw (thuis)situatie
Advies en ondersteuning
Etc.
Daarnaast bezoekt ze alle gezinnen, waarvan het kind voor het eerst naar de basisschool gaat.
In deze bezoekjes legt ze uit wat ze doet.
Naast de donderdagmiddag is ze ook bereikbaar via mail en mobiel
nummer:nwemmenhove@mwcoevorden.nl en 06-57755604 of 085-2735256 (nummer
maatschappelijk welzijn Coevorden)
Coöperatieve werkvormen
Tijdens de vergadering hebben we afspraken gemaakt over coöperatieve werkvormen. We
starten de komende tijd met de werkvorm ‘genummerde hoofden’ . Alle kinderen in het groepje
krijgen een nummer. De leerkracht geeft een opdracht, waar aan het eind iedereen een
antwoord op moet weten. Elke leerling denkt voor zichzelf hierover na en schrijft het antwoord
op. Daarna vertellen ze om de beurt hun antwoord aan de andere groepsleden. Ze overleggen
wat het juiste antwoord is, dit moet elke leerling aan het einde weten. Tenslotte noemt de
leerkracht een nummer. In elk groepje heeft het kind met dat nummer de taak om aan de klas
te vertellen wat hun groepsantwoord is.
Stoere papa’s aan het werk
Wat een prachtige heg hebben de papa’s
geplant rondom het schoolplein. De vaders
van Wout en Robien waren
donderdagmorgen al vroeg uit de veren.
Ze hadden op de vrachtauto tientallen
laurierstruiken bij zich en een machine
meegenomen om een sleuf te graven. Om
12.00 uur was de klus geklaard.
Het schoolplein heeft nu een mooie en
veilige omheining. We moeten de papa’s
heel hartelijk danken voor het vele werk.
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Kerstontmoeting op het plein
De voorbereidingen zijn in volle gang. We zijn
erg blij dat zoveel ouders ons ondersteunen.
Het belooft een sfeervolle ontmoeting te
worden. Onze leerlingen zullen prachtige
kerstliederen op het podium ten gehore
brengen. In de kerststal zal een kerstverhaal
verteld worden. In de bakkerij kunnen kinderen
zelf broodjes bakken. In de herberg zal er
voldoende te eten zijn voor ouders. Er kan
gekozen worden uit snert, groentesoep,
tomatensoep, loempia’s, bruine bonen en
broodjes hamburger. Bakker Poelstra en slager Knol hebben hun medewerking toegezegd.
Bovendien gaat Cor Hoeksema 30 liter snert maken en tientallen loempia’s. Dus we zijn
verzekerd van heerlijke producten. Tegen kostprijs kunt u deze gerechten proeven. U ontvangt
nog een uitnodiging met meer informatie. We starten deze kerstontmoeting om ca. 17.30 uur.

Actie4Kids-Schoenendoosactie.
De schoenendoosactie is weer afgesloten.
De meeste schoenendozen waren prachtig versierd en
goed gevuld.
Wat zullen de kinderen in Afrika en Oost-Europa er blij
mee zijn!
Op woensdagmiddag zijn alle dozen ingeleverd.
De auto was goed gevuld. Er zijn 31 dozen weggebracht
met daarbij 170 euro.
Een mooi resultaat. Deze actie was in samenwerking met
de PKN kerk de Wijngaard.
Alle gevers hartelijk dank!
Werken aan wat werkt
“Omgaan met verschillen/ruzie”
De komende weken gaan we vooral letten op hoe goed kinderen kunnen omgaan met
verschillen en met ruzie. Heel moeilijk, maar toch lukt het kinderen om te snappen dat niet
iedereen dingen hetzelfde voelt en beleeft. “Ik zag dat je boos werd en je omdraaide toen Chris
naar je riep. Je liep weg en kwam naar mij toe, goed van je!”
“Toen je Anna hoorde vertellen dat ze niet kan komen logeren omdat ze heimwee heeft baalde
je wel, maar je werd niet kwaad. Goed van je!”
Nieuws uit de groepen
Nieuws uit groep 1 en 2
Deze week hebben we het grote feest van
Sinterklaas afgerond.
De kinderen hebben ervan genoten, ook al was
het wel een spannende tijd.
Iedereen heeft een pietendiploma verdiend,
maar we hebben ook 2 weken hiervoor
geoefend.
Volgende week gaan we beginnen met het
thema Kerst, ook een leuke gezellige periode.
We zijn al bezig om enkele kerstliedjes te
oefenen.

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

Ook gaan we leuke knutselwerkjes maken over kerst. We gaan
bijv. een kerstboom maken van gevouwen driehoeken. Ook gaan
we een sterrenlampion maken die we nodig hebben voor de
kerstontmoeting.
De kinderen van gr. 1 en 2 hebben dus een lampionnenstok nodig
(voorzien van naam en volle batterij).
Wilt u deze zo snel mogelijk inleveren?
De kinderen van gr. 1 en 2 hebben allemaal roze/paarse boven
kleding nodig voor de kerstontmoeting (zie ook oproep vorige
Opsteker).
Nieuws uit groep 3 en 4
Deze week zijn we in groep vier begonnen met thema vijf van taal,
met als onderwerp; de foto’s uit je leven. De eerste lessen zijn
gemaakt, we hebben onder andere een les gemaakt over het in
meervoud zetten van verschillende woorden. En met spelling zijn
we aan het oefenen met woorden met de ‘ei’ en ‘ch’en ‘cht’. Deze
vallen onder de spellingregel weetwoorden, dus flink oefenen. De
woordjes zijn ook mee naar huis gegaan en dinsdag 8 december
hebben wij het signaaldictee. Met rekenen zijn we aan het oefenen
met het optellen en aftrekken op de lege getallenlijn. De getallen worden steeds groter en dus
ook lastiger. In groep drie zijn we alweer halverwege kern 5, het gaat erg vlot. De woordjes zijn
mee naar huis gegaan. We willen u vragen deze woordjes regelmatig met uw kind te oefenen,
op het bijgevoegde schema kunt u zien welk woord wij hebben aangeboden. Door al dit harde
werken lijkt het bijna of we Sinterklaas zijn vergeten; niets is minder waar. Erg spannend is het
ook dit jaar weer. We zijn allemaal druk stenen aan het verzamelen en hopen maar dat Sint en
zijn Pieten deze goed gebruiken kunnen. De kinderen zijn er maar druk mee. Het wordt vast een
fantastisch feest vrijdag! Graag willen wij u nog wijzen op de kleding van de kinderen tijdens de
kerstontmoeting. In de vorige opsteker werd gevraagd of de kinderen van groep 3 en 4 allemaal
blauwe kleding wilden dragen, maar dit geldt alleen voor de kinderen van groep 4. Als het
mogelijk is zou het leuk zijn als de kinderen van groep 3 grijze kleding dragen. Alvast bedankt!
Nieuws uit groep 5 en 6
Wat een gezellige tijd is het toch, waar we nu in zitten. De
kinderen hebben als extra werk een Sinterklaasboekje in hun vak,
en vanochtend hebben we Pietengym gedaan. De kinderen kunnen
klimmen, balanceren, pakjes in de schoorsteen mikken, door de
schoorsteen klimmen en nog veel meer. Het was erg leuk!
Daarnaast wordt er natuurlijk ook nog gewoon gewerkt. We ronden
voor de vakantie hoofdstuk 4 van taal af. Bij groep 5 worden de
kinderen getoetst op werkwoorden, verzameltermen, meervoud/ enkelvoud en het alfabet.
Groep 6 is in hoofdstuk 4 o.a. bezig geweest met de verleden tijd, persoonsvorm en
hoofdlettergebruik.
Met spelling zijn we al een hoofdstuk verder en zijn we deze week aan het herhalen.
Het signaaldictee van thema 5 is donderdag 10 december.
Het controledictee volgt dinsdag 15 december.
Nieuws uit groep 7 en 8
Het was een week vol bijzondere lessen. Op maandag kwam Kim van Welzijn 2000 met ons
praten over loverboys. Een belangrijk thema, de kinderen waren onder de indruk. We vinden dit
zo belangrijk omdat kinderen op deze leeftijd nog open en ontvankelijk zijn en zo deze
informatie nog goed opnemen.
Ook gingen we donderdag op de fiets naar de bieb, waar we goed voorbereid waren op het
bezoek van Karlijn Stoffels. Een echte auteur, kinderboekenschrijver. Het was erg leuk om met
haar te praten en te horen hoe ze op de ideeën kwam voor haar boeken. De kinderen mochten
als een echte redacteur tegen haar vertellen over een stuk tekst wat zij vonden dat er nog bij
moest of juist niet.
Huiswerk:
Verkeerstoets krant 2: dinsdag 8 december
Signaaldictee thema 4 : woensdag 9 december
Controledictee thema 4: maandag 14 december
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