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

voorstelling groep 1 en 2
voorstelling groep 3 t/m 6
groep 1 en 2 vrij
weekopening juf Alie
sponsorloop
uitgifte Opsteker nummer 3

groep
groep
groep
groep
groep
groep

1
3
1
3
1
1

en 2
t/m 6
en 2
en 4
t/m 8
t/m 8

Nieuws uit het team
Een ijsje van de vereniging
Donderdagmorgen kwam de
ijscoman het schoolplein
oprijden. Voor ieder kind was
er een schepijsje. We hebben
ervan gesmuld.
Vervanging bij ziekte
In de zomervakantie was het
in het nieuws: Er zijn maar
weinig invalleerkrachten
beschikbaar.
Ook de wet “Werk en Zekerheid”, waardoor snel een vast contract aan invallers moet worden
gegeven, veroorzaakt problemen.
Net als andere jaren doen wij ons best om zelf in te vallen als één van de leerkrachten niet kan
werken.
Het kan ook zijn dat we de kinderen tijdelijk verdelen over de andere groepen. In het uiterste
geval zullen we kinderen vrij geven.
Kinderen kunnen – in geval van nood - altijd terecht op school. Ze sluiten dan aan bij een
andere groep of er is oppas aanwezig.
Korfbaltoernooi
Met een aantal teams doen we mee aan het korfbaltoernooi. We
hebben ouders bereid gevonden om de teams te begeleiden. We
willen de ouders hartelijk danken voor hun hulp.
Oktobermaand kindermaand
Woensdag ontvingen de
leerlingen een
programmaboekje van het
cultuurevenement
Oktobermaand Kindermaand.
Drenthe heeft Oktobermaand Kindermaand uitgroepen tot
Kindermaand. Gedurende deze maand worden kinderen en hun
ouders in de weekenden gestimuleerd kennis te maken met
kunst en cultuur door middel van tal van activiteiten.
Voor kinderen zijn voorstellingen, workshops en lessen gratis te bezoeken.
Sponsorloop
Wat geweldig dat twee moeders een sponsorloop voor onze school organiseren. Ze zijn de
afgelopen tijd druk bezig geweest met de voorbereidingen. We hopen dat het die middag mooi
weer is en dat veel leerlingen meedoen. Aan de moeders zal het niet liggen. De groepen 1 t/m 4
starten om 14.00 uur met de sponsorloop. De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 beginnen om
14.45 uur met de sponsorloop. Graag voor 22 september de inschrijflijsten inleveren bij de
leerkracht.
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Parro
Binnenkort voeren we de app Parro schoolbreed in. Met Parro op uw telefoon of
tablet ontvangt u berichtjes van de leerkrachten. Het gaat om korte
mededelingen, een vraagje, een nieuwtje of een gebeurtenis in de groep. Parro
bevordert zo de communicatie tussen school en ouders op een leuke en snelle
manier. Parro is
gekoppeld aan ons leerlingvolgsysteem ParnasSys. Zonder app ontvangt u het bericht op het
mail-adres dat in onze administratie bekend is.
Even voorstellen
Beste ouders,
Mijn naam is Tineke van Dijk. Het schooljaar is alweer drie weken oud. In die weken ben ik op
de dinsdag en deze week op woensdag op CBS De Slagkrooie geweest. Ik ben de nieuwe intern
begeleider van de school en volg daarmee juf Alie op, die dit al die jaren daarvoor heeft gedaan.
Ik ben ook intern begeleider op CBS De Kiel en de Paul Krugerschool in Coevorden. Dit betekent
dat ik in de regel alleen op dinsdag in Schoonoord ben. Als er iets bijzonders is met een leerling
neem dan vooral contact op met de leerkracht. Dat is het eerste aanspreekpunt. Zij neemt
daarna eventueel contact op met mij en dan kunnen we daarna samen in gesprek gaan. Dat is
vast wel even wennen. Juf Alie is immers veel vaker op school om aan te schieten. Natuurlijk
kunnen de leerkrachten bij dringende vragen mij ook op andere dagen wel bereiken. De
voortgang van de zorg voor uw kind wordt daarbij zeker gesteld. Ik zal niet met alle ouders
direct contact hebben. We zullen elkaar binnenkort vast wel eens zien.
Werken aan wat werkt
“Netjes omgaan met spullen van jezelf en anderen.”
Deze week gaan we op school (en we hopen u thuis ook!) vooral
letten op het netjes omgaan met spullen van jezelf en anderen.
Kinderen zullen het te horen krijgen, als ze hun schriften netjes
opruimen, hun jas ophangen, het geleende potlood goed
teruggeven en hun plek netjes houden! Ook thuis kunt u hier
meer op letten. “Lieverd, fijn dat je je jas meteen aan de kapstok
hangt”, “Mooi zo, je hebt je vuile kleren in de wasmand gegooid,
goed van je!!” “Tjonge, wat geweldig dat je je speelgoed in het
krat hebt gedaan!” Belangrijk is, dat we heel precies benoemen
waar we blij mee zijn. “Goed zo” klinkt aardig, maar wát is er goed?? “Goed zo, je hebt je tafel
opgeruimd, klasse!” Zo weten kinderen die hier nog moeite mee hebben precies wanneer je een
complimentje mag verwachten!!
Nieuws uit de groepen
Nieuws uit groep 1 en 2
Het nieuwe schooljaar is nog maar net begonnen of wij zijn al weer druk
met het voorleesproject bezig. De kinderen hebben al leuke
knutselwerkjes gemaakt over kikkers.
Ook de komende weken houden we ons hiermee bezig. We gaan nog
kikkers maken van dozen en closetrollen. Verder gaan we nog kikkers
maken van de verschillende vormen en tekenen over het boekje.
Natuurlijk lezen we het boek kikker is bang regelmatig voor. We zijn nu
nog met de letter k bezig. De kinderen mogen spulletjes meenemen die
met deze klank begint.
Volgende week komt de letter i erbij. A.s. maandag hebben de kleuters
een voorstelling. De voorstelling heet “er was weer, Sneeuwwitje”.
Nieuws uit groep 3 en 4
Fijn dat er zoveel ouders op de infoavond aanwezig waren. We hopen dat
u een duidelijk beeld heeft gekregen van het reilen en zeilen in groep 3
en 4. De brief voor het rijden met gym wordt deze week meegegeven.
We hopen, dat er voldoende ouders zijn die ons willen vervoeren naar de
sporthal. Het zou toch zonde als de sporthal iedere week op dinsdag een
uur leeg is. We zijn alweer een paar weken hard aan de slag en vooral in
groep 3 hebben we veel nieuwe dingen geleerd. We kennen ondertussen
al vijf woordjes en al heel veel letters, die we ook leren schrijven. Met
rekenen zijn we bezig met getalbegrip en het oefenen van de telrij.
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Groep vier heeft de eerste dictees achter de rug en volgende week staat de eerste taaltoets op
het programma. Met rekenen zijn we bezig met het optellen en aftrekken over het tiental en het
rekenen met geld. Maar gelukkig is er ook tijd voor een feestje; juf Alie is woensdag 21
september jarig en juf Anita is zaterdag 24 september jarig. Graag willen wij op
donderdagmiddag 22 september samen met de kinderen ons verjaardagsfeestje vieren. We
gaan er samen een gezellige middag van maken! Op woensdag 21 september hebben we om
half 11een voorstelling in de van Royenschool. De voorstelling heet Toverbuik. We gaan er
gezamenlijk lopend naar toe.
Nieuws uit groep 5 en 6
Wat fijn dat er zoveel ouders waren tijdens de informatieavond.
Bedankt voor uw komst. Zoals ook daar besproken zijn we inmiddels
begonnen met het werken met een weektaak. Dit gaat tot nu toe erg
goed, de kinderen zijn er serieus mee bezig. Het eerste signaaldictee
van spelling is inmiddels achter de rug, donderdag 22 september
is het controledictee van thema 1. Volgende week wordt ook de
eerste taaltoets afgenomen. Met rekenen zijn we in groep 5 druk
bezig met de verschillende tafelsommen. In groep 6 zijn we bezig
met de breuken. We hebben de aardbeiveters is verschillende delen
gemaakt, en benoemd welke breuk hierbij hoorde. Hierna hebben we
het lekker opgepeuzeld!
Nieuws uit groep 7 en 8
Fijn dat er zoveel ouders op de informatieavond zijn geweest! Best belangrijk om met elkaar te
praten over dingen die spelen in groep 7 (entreetoets) en groep 8 (schoolkeuze). Juf Sabine
heeft met de ouders gesproken over haar afstudeeronderzoek en dat klinkt heel interessant, ook
voor ons als school!
We hebben het de afgelopen week ook veel gehad over de Paralympics. Het
is goed te zien dat een beperking in je lijf geen beperking in je kunnen hoeft
te betekenen. Denken in oplossingen! En sommigen hebben ook een echte
Palympische medaille om gehad!
Huiswerk in onze groep
Woensdag 21 september: controledictee thema 1 spelling
(en natuurlijk het ‘normale’ rekenen op maandag en werkwoordspelling op vrijdag meenemen!)
In verband met de start van het nieuwe seizoen organiseert de jeugdraad van de Protestantse kerken in
Schoonoord op woensdag 21 sept. a.s.
een GEZELLIGE (doe)MIDDAG voor de kinderen in:
groep 1 t/m 4 van 13.30 uur tot 15.00 uur; en
groep 5 t/m 8 van 15.15 uur tot 16.45 uur,
in de Rank (achter de Geref. kerk) Kerklaan 35.
De toegang is gratis. Voor drinken en wat lekkers wordt gezorgd.
Opgave vooraf is niet nodig. Vrienden en vriendinnen zijn ook van harte welkom !!
Contactpersonen: Frieda Mulder tel.06-53781323 en Gea Habers tel. 382349

Hiep hiep hoera!!
woensdag 21 september
zaterdag 24 september
maandag 26 september
donderdag 29 september
zondag 2 oktober

juf Alie
juf Anita en juf Ciska
Jasmijn Jonkers
Laureen Verhulst
Reina

groep 2
Groep 6
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