Belangrijke data voor de komende periode:
dinsdag 4 oktober
vrijdag 7 oktober
maandag 10 oktober
maandag 10 oktober
donderdag 13 oktober
vrijdag 14 oktober
maandag 17 t/m vrijdag 21 oktober

schoolfotograaf
ontruimingsoefening
weekopening juf Inge
studiemiddag (kinderen vrij)
ledenraadvergadering
uitgifte Opsteker nummer 4
herfstvakantie

groep 1 t/m 8
groep 1 t/m 8
groep 5 en 6
team
groep 1 t/m 8
groep 1 t/m 8

Goede doelen
De leerlingen hebben vorige keer €3,50 meegenomen. Alle gevers en geefsters: hartelijk
bedankt!
Nieuws uit het team
De Schoolfotograaf
Dinsdagmorgen 4 oktober komt de schoolfotograaf op school. Als er thuis
nog kinderen zijn die nog geen vier zijn en u wilt graag dat zij samen met
uw schoolgaande kind op de foto komen, dan is dat geen probleem. Vanaf
half negen bestaat die mogelijkheid.
De fotograaf mailde ons het volgende:
DE SCHOOLFOTOGRAAF KOMT!
Op dinsdagmorgen komt de nieuwe schoolfotograaf, Fotostudio Krüger.
U krijgt een paar weken na het fotograferen een persoonlijk wachtwoord
met code waarmee u via internet de schoolfoto’s kunt bestellen.
Wellicht is het verstandig om hier een foto van te maken, zodat de
inlogcode en wachtwoord bewaard blijven als de inlogflyer onverhoopt kwijt
is geraakt.
Wanneer u de schoolfoto’s bestelt, krijgt u bij een voordeelset van de individuele foto de
klassenfoto gratis! Ook kunt u via internet andere formaten foto’s, canvas, verschillende soorten
plaatmateriaal, broodbakjes met naam en dergelijke bestellen.
De Sponsorloop
Wat hebben de kinderen van onze school een
sportieve prestatie geleverd. Sommige kinderen
liepen meer dan tien rondjes rondom de school.
Naast de Sponsorloop waren er nog allerlei
andere activiteiten op het schoolplein. Zo hadden
grootouders en leerlingen al kilo’s kniepertjes
gebakken. Het was erg gezellig. We willen alle
vrijwilligers bedanken voor hun hulp. Een extra
pluim voor de moeders Jessica Boven en Anneke
Prinsen. Zij zijn weken bezig geweest om alles op
deze middag soepel te laten verlopen. Een superprestatie van deze twee dames.
Fietsenkeuring
Veilig Verkeer Nederland, afdeling Coevorden geeft een informatiebrief uit over de fietsenkeuring
op dinsdag 11 oktober.
Juf Alie
Juf is helaas ziek. Ze heeft even rust nodig. De komende tijd zal ze niet voor de groep staan, wel
zal ze regelmatig op school zijn om werkzaamheden te verrichten. De leerlingen van groep ¾
hebben een brief ontvangen over de vervanging van juf Alie. We hopen dat juf Alie weer snel de
oude is.
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Luizencontrole
Deze week was er een luizencontrole. Bij verschillende leerlingen is hoofdluis geconstateerd. Om
deze reden krijgen alle leerlingen een brief mee. In de volgende Opsteker worden de data
bekend gemaakt wanneer er weer een luizencontrole is.

Emil Woltinge is de
opbouwwerker op
CBS de Slagkrooie en CBS
De Kiel
De opbouwwerker op school is er voor alle ouders en kinderen.
U kunt bij hem terecht met vragen over uw thuissituatie, uw kind of over gebeurtenissen op
school. Denk hierbij aan:
Vragen over opvoeden en opgroeien
Echtscheiding
Financiële problemen
Pesten
Rouwverwerking
Hulp bij het aanvragen van bijvoorbeeld een Doe-mee-pas.
Etc.
Als de opbouwwerker op school uw vraag niet kan beantwoorden, zorgt hij dat uw vraag bij de
juiste persoon terecht komt.
Contactgegevens van Emil
Donderdagmiddag is Emil om 14.15 uur aanwezig op school en kunt u
hem aanspreken met vragen. Mailen of bellen kan
ook:
E-mail: ewoltinge@mwcoevorden.nl
Telefoonnummer: 0644312858
Emil is bereikbaar van maandag tot en met donderdag
tijdens kantooruren en op vrijdagochtend

Werken aan wat werkt
“Luisteren naar elkaar”
De komende weken gaan we goed letten op kinderen die
kunnen luisteren. En dan bedoelen we niet (alleen) kinderen die
doen wat er gezegd wordt! Vooral het in staat zijn te luisteren
naar elkaar, luisteren naar wat een ander vertelt, tegen je zegt
is erg belangrijk in een groep. Is belangrijk voor het ontstaan
van vriendschap!”
“Zeg, ik merk dat je goed naar Paul geluisterd hebt, wat knap!”
, “Je stopte met plagen toen Maartje dat vroeg, heel goed
gedaan!” “Wat kan jij dit verhaal goed navertellen !“
Ook thuis kunt u uw kind een compliment geven als het goed luistert. “Fijn dat je doet wat
mama vraagt, nu kunnen we sneller naar….” en “Zeg, knap hoor, je luisterde goed toen oma
vertelde over vroeger.”
Nieuws uit de groepen
Nieuws uit groep 1 en 2
Volgende week beginnen we met het thema van de Kinderboekenweek.
Het thema heet “voor altijd jong”.
We gaan gesprekjes houden over jong en oud, over opa’s en oma’s.
Ook gaan we knutselwerkjes maken over oma’s en opa’s.
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Verder leren we nog een lied van kinderen voor kinderen.
Dat lied heet ook “voor altijd jong”.
Ook gaan we de komende weken de observatielijsten invullen.
Deze lijsten gaan we tijdens de 10 minuten gesprekken met jullie bespreken.
We hebben de afgelopen week een nieuwe leerling in gr. 2 gekregen. Hij heet Storm Werkman
en komt binnenkort in Schoonoord wonen. Volgende week krijgen we een nieuwe leerling in gr.
1. Hij heet Kyen Visser en wordt op 5 oktober 4 jaar.
We willen beide jongens een hele fijne tijd bij ons op school wensen.
Nieuws uit groep 3 en 4.
Afgelopen week heeft groep 3 kern 1 afgerond. Alle kinderen hebben hun eerste diploma mee
naar huis gekregen. Hierop staat het resultaat vermeld. Ze hebben allemaal vreselijk hun best
gedaan. De woordjes van kern 2 en de bijbehorende brief zijn ook meegegaan naar huis. Wilt u
af en toe deze woordjes met de kinderen oefenen. Deze week leren we de woorden teen en een.
Volgende week zijn neus en buik aan de beurt. In groep 4 staat op 4 oktober het signaaldictee
en op 11 oktober het controledictee op het programma. Op dinsdag 4 oktober komt de
schoolfotograaf op school. We hebben besloten, dat we niet naar de sporthal gaan voor de
gymles. We willen overigens alle ouders die zich hebben aangemeld voor het rijden van en naar
de sporthal heel erg bedanken. Erg fijn! De kinderen waren razend enthousiast; volgende week
gaan we dan ook weer vol goede moed naar de sporthal!
Nieuws uit groep 5 en 6.
Na een aantal weken hard werken worden de eerste toetsen
afgenomen. Vorige week hebben de kinderen de taaltoets
gemaakt. A.d.h.v. de resultaten zijn we gaan herhalen en
verdiepen. Volgende week komt de rekentoets van blok 1 aan
bod. De kinderen werken hard en serieus. Ook zijn ze op een
leuke manier de tafels aan het oefenen, met een vliegenmepper!
Ook zijn er enkele leuke andere activiteiten geweest, zoals het
schoolkorfbaltoernooi, een voorstelling en de sponsorloop.
Aanstaande dinsdag 4 oktober komt de schoolfotograaf. We gaan
deze dinsdag niet naar de sporthal om te gymmen. Dus iedereen
mag gewoon om half 9 naar school komen.
Dinsdag 11 oktober is om 11 uur de fietsenkeuring.
Het signaaldictee van thema 2 is donderdag 6 oktober, het controledictee volgt een
week later op donderdag 13 oktober.
Nieuws uit groep 7 en 8.
Wat rook het toch heerlijk dinsdagmiddag in school! Groep 8 was onder leiding van de moeders
van de sponsorloop (en oma!) bezig om een enorme lading knieperties te bakken. En dat ging
super! Als het goed is heeft u ze kunnen kopen tijdens de sponsorloop. In groep zeven grepen
wij de gelegenheid om eens door te praten over de nieuwe groep, de overstap en het wennen.
Gelukkig voelen de kinderen zich op hun plek! Toch waren er nog wat goede tips voor de juffen.
Vanaf maandag hebben we er een nieuwe leerling bij in groep 8, Zayra. Van harte welkom in
onze groep! We hopen dat je je plekje snel vinden kan.
Het kan ook zijn dat onze leerlingen bij u aanbellen om
kinderpostzegels te verkopen. Een drukke week.. maar heel fijn
dat ze zich in willen zetten voor kinderen die het minder goed
getroffen hebben. Op woensdag 5 oktober willen we alle
enveloppen en bestellijsten weer op school hebben. Zet m op
allemaal!

Hiep hiep hoera!!
zondag 2 oktober
zaterdag 8 oktober
maandag 10 oktober
woensdag 12 oktober

Reina
Wout Grasdijk
Eevi Keuter
Dylan en Jayden Dillerop

groep 4
groep 2
groep 3
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Impressie van de sponsorloop

Sponsoren die de sponsorloop hebben mogelijk gemaakt:
Mustb(medailles), Energiewacht(keycords), Coöp Venema Schoonoord(flesjes Fanta),
Creanetta, Ideea, Mobivit Schoonoord, Drogisterij Westerhuis, Kapsalon ’t Knipoord, Esthers
haarmode, Slagerij Knol, Brand Oil Schoonoord, Makkelijk feestje, Bibliotheek Schoonoord,
Wigchers, Happy animal food John Kremer, Snackbar Molenzicht, Douwe Egberts, Snackbar
de Oude Reus, Fixet, Restaurant/café De Haven, Regio Bank Vrieling Westerbork, Tut en Zo,
Kapsalon vieftien de Kiel, Egbert Popken, Tandarts praktijk Meursing, Logopedie Nikki
Meursing, Adriana’s warenhuis, Bakker Poelstra

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

