Belangrijke data voor de komende periode:
maandag 12 september
maandag 12 september
vrijdag 16 september
vrijdag 16 september
maandag 19 september
woensdag 21 september
vrijdag 23 september
maandag 26 september
woensdag 28 september
vrijdag 30 september

juf Ina studiedag(kinderen vrij)
informatieavond
korfbaltoernooi
Uitgifte Opsteker nummer 2
voorstelling
voorstelling
groep 1 en 2 vrij
weekopening juf Anita
sponsorloop
uitgifte Opsteker nummer 3

groep 1 en 2
1t/m 8 groep
groep 5 t/ 8
groep 1 t/m 8
groep 1 en 2
groep 3 t/m 6
groep 1 en 2
groep 3 en 4
groep 1 t/m 8
groep 1 t/m 8

Nieuws uit het team
Op deze eerste maandagmorgen van het schooljaar kwamen ouders ( en opa’s en oma’s!) met
hun kind op school. De nieuwe klas bekijken en de nieuwe juf leren kennen.. Het maakt het
allemaal een beetje minder spannend om aan een nieuw schooljaar te beginnen. Ook even
kijken in de andere groepen was leuk! In de schoolzaal stond de koffie en thee klaar en er werd
flink bijgepraat. Al met al was het een gezellig begin van het nieuwe schooljaar.
Jaarkalender
Maandag ontving uw kind de jaarkalender. Hierin staat allerlei informatie die
betrekking heeft op school. Ook data van activiteiten vindt u op de kalender. Wilt
u de kalender goed bewaren?
Telefoonkaart
Ook krijgt uw kind een “telefoonkaart” mee. Wilt u deze kaart volledig invullen voor
ieder kind en het weer meegeven terug naar school? Dan verzamelen wij de kaarten en
kunnen vervolgens heel snel een telefoonnummer vinden als dit nodig is.
Het schoolplein
In de vakantie heeft Cor Hoeksema onze
buurman ons schoolplein onderhouden.
Meerdere keren heeft hij het gras gemaaid.
Ook heeft hij de grote heg en de doolhof
gesnoeid. Het is toch erg fijn om zo’n
behulpzame buurman te hebben.
Informatieavond
Op maandag 12 september is er een
informatieavond voor alle groepen. Op deze
avond zijn er twee informatierondes. De avond
zal beginnen om ca. 19.00 uur en eindigen om
21.00 uur. Vandaag heeft uw kind een
uitnodiging mee gekregen.
Strandballenactie
De foto`s voor de VPCBO strandballenactie kunnen uiterlijk woensdag 31 augustus
gestuurd worden naar info@cbsdeslagkrooie.nl
De winnaar ontvangt een leuke attentie.
Dus heb je een foto gemaakt met de strandbal deze vakantie vergeet dan niet deze
tijdig op te sturen!
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Werken aan wat werkt
“Elkaar helpen”
Komende twee weken is het thema: “elkaar
helpen”.
Als juffen en meester letten we deze weken
extra goed op, als we zien dat kinderen elkaar
-of ons, of zichzelf!- helpen. En misschien
merkt u het thuis ook op, als uw zoon of
dochter de borden naar de keuken brengt,
zijn kleine broertje helpt met veters strikken,
de deur dichtdoet die open waaide of haar grote zus een glas drinken inschenkt. Zeg er wat van,
maak er een opmerking over! “Fijn, dat je Maaike ook wat inschenkt” , Hè, lief dat je de deur
voor me opendoet nu ik mijn handen vol heb met de boodschappen.
Nieuws uit de groepen
Nieuws uit groep 1 en 2
Hebben jullie allemaal een leuke vakantie
gehad? Aan de verhalen van de kinderen te
horen, was dat het geval. We zijn in ieder
geval weer met frisse moed begonnen. Deze
week gaan we gelijk al knutselen. We gaan
een kabouter maken die dit jaar aan de hoepel
komt te hangen als versiering. Volgende week
beginnen we met een voorleesproject nl.
Kikker is bang. Alle kinderen krijgen dit boek
mee naar huis. Het is de bedoeling dat dit
boek zo vaak mogelijk wordt voorgelezen (zie
ook extra informatie). Ook op school wordt dit boek voorgelezen. Verder gaan we over kikkers
werken en natuurlijk zingen. Ook gaan we verder met Smokey. Smokey de (knuffel) hond komt
bij alle kinderen logeren. Smokey zit in een tas en zo nemen de kinderen hem mee naar huis. In
de tas zit ook een opdrachtenmap. Thuis mag u met uw kind een opdrachtenkaart invullen en
deze na het invullen weer in de map doen. Ook zit er een prentenboek over Smokey in de tas.
Verder mag Smokey nog tanden poetsen ’s avonds, er zit ook een tandenborstel in de tas.
Donderdags geven wij de tas aan een kind mee en we willen hem graag maandagochtend weer
terug. Flip de Beer blijft dit jaar nog even lekker bij zijn papa en mama en wil even niet logeren.
Tot slot willen we jullie nog vertellen dat we 2 nieuwe kleuters bij ons in de klas hebben. Dat
zijn Agnes Katerberg en Stefan Zwols. Ze worden 6 en 16 september 4 jaar. We willen hun
beiden een hele fijne en leerzame tijd bij ons op school wensen.
Nieuws uit groep 3 en 4
Wat was het spannend die eerste dag, vooral
voor de kinderen in groep drie.
Een nieuwe juf, een nieuw lokaal en zelfs een
ander ingang. Waar moet mijn jas hangen en
waar kom ik te zitten? Maar na een paar
dagen zijn we al aardig gewend. We zijn
begonnen met lezen in kern 1 van Veilig Leren
Lezen. De woorden ik en maan hebben we al
geleerd en deze week leren we ook nog het
woordje vis. Hier heeft u een brief over
ontvangen, met daarbij een lijst met woordjes.
Wilt u deze een aantal keren per week kort met uw kind oefenen? Op de informatieavond zal dit
worden toegelicht. Met rekenen werken we aan de oriëntatie tot de 10. In groep vier zijn we
meteen druk aan de slag gegaan en ook bij hun was de spanning van de gezichten af te lezen
maandagmorgen. We hebben kennis gemaakt met de taalmethode en de eerste lessen zijn
gemaakt. Met rekenen hebben we de sommen tot 20 herhaald en werken we aan de oriëntatie
tot 100.Verder is begrijpend lezen nieuw in groep 4. Op woensdagmorgen is Lynette de Bruin in
onze klas om te assisteren.
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Nieuws uit groep 5 en 6
Wat zijn de 6 weken omgevlogen. En
afgelopen maandag mochten we weer
beginnen. Iedereen heeft zijn of haar plekje
gevonden, en we hebben genoten van
elkaars vakantieverhalen. Het is soms nog
even zoeken naar wat waar ligt, en hoe het
nog alweer zat, maar we helpen elkaar goed.
We zijn ook begonnen met werken, en de
kinderen kunnen dit heel goed en rustig. Ze
doen goed hun best. Vanaf volgende week
starten we met een weektaak. Voor groep 5
helemaal nieuw, maar voor groep 6 bekend.
We zullen u op de hoogte houden van de vorderingen.
De eerste activiteit staat ook al voor de deur. Vrijdagavond 16 september is het jaarlijkse
korfbaltoernooi. Zoals het er nu uitziet, kunnen we met groep 5/6 1 team opgeven. Voor dit
team zoeken we dan nog wel een coach, dus mocht u tijd en zin hebben… graag!
Nieuws uit groep 7 en 8
Wat is het toch iedere keer weer leuk om
samen een nieuw jaar te beginnen! Groep 7 is
nu groep 8, een ontzettend leuk en spannend
jaar. De leerlingen die nu in groep 7 zitten
moeten nog wennen, maar dat gaat snel! Tot
de herfstvakantie is juf Sabine op maandag,
donderdag en vrijdag bij ons in de klas als
LIO-stagiaire, en daarna rondt ze haar studie
officieel af! Juf Jolande en juf Ciska geven in
de uren die daardoor vrijkomen RT in alle
groepen.
Een oproep/vraag aan alle ouders die misschien in de zomervakantie
grote opruiming hebben gehouden: Wij zijn voor onze klas op zoek
naar een boekenkastje. Niet te hoog (tussen de 1 meter en 1meter
50) niet te diep. Een eenvoudig kastje. Waar we een gezellige
boekenplek mee kunnen maken in de klas. Op Marktplaats is
momenteel niet veel te vinden, dus daarom proberen we het zo!

Hiep hiep hoera!!
vrijdag 2 september
zondag 11 september
woensdag 14 september
woensdag 21 september
Zaterdag 24 september
zondag 2 oktober

Tycho Martens
Timo Stam
Lesley Lahuis
Juf Alie
Juf Anita en Juf Ciska
Reina

groep 2
groep 6
groep 8
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