Belangrijke data voor de komende periode:
maandag 7 november
dinsdag 8 november
vrijdag 11 november
vrijdag 11 november
woensdag 16 november
vrijdag 18 november
vrijdag 18 november
vrijdag 25 november
maandag 28 november

weekopening juf Ciska
ouderavond thema “lezen”
Sint Maarten
Naar het Ellertsveld
contactavond
uitgifte Opsteker nummer 6
vergadering leerlingenraad
groep 1 t/m 4 vrij
Weekopening juf Ina

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

Goede doelen
De leerlingen hebben vorige keer € 20,70 meegenomen. Alle gevers en geefsters: hartelijk
bedankt!
Nieuws uit het team
Ouderavond leesbevordering
Op dinsdag 8 november is er een ouderavond op onze school. U hebt maandag een uitnodiging
ontvangen. Op deze avond hoort u o.a. over het grote belang van thuis voorlezen. Verder
vertellen we u op deze avond wat er op het gebied van lezen in de klas gebeurt. Ook laten we
u zien welke vorderingen we al hebben gemaakt.
Lampionnen maken
Met hulp van 12 moeders zijn de leerlingen aan de
slag gegaan om de mooiste lampionnen te maken.
Het worden kunstwerken. De jongste leerlingen
gaan naar Ellertsveld om hun lampion te laten
bewonderen.
Ontruimingsoefening
Binnenkort gaan we weer een
ontruimingsoefening uitvoeren.
Juf Sabine
Nog voordat juf Sabine is afgestudeerd heeft ze een baan gevonden in Nieuw-Leuzen. In deze
plaats zal ze haar studie afronden. Juf Sabine is lang verbonden geweest aan onze school.
Eerst als PABO-student en daarna als Lio-student. Door allerlei oorzaken heeft haar
afstudeerperiode langer geduurd. We willen juf Sabine bedanken voor haar inzet en we wensen
haar veel succes met haar nieuwe baan.
Het team
Juf Inge is nu met zwangerschapsverlof. Meester Jordy gaat juf Inge tijdens haar verlof
vervangen. Na de herfstvakantie is meester Jordy gestart.
Juf Alie zal nog enige tijd rust moeten nemen. Gelukkig hebben we juf Geraldine bereid
gevonden om haar te vervangen. Op maandag, woensdag en vrijdag geeft juf Geraldine nu les
in groep 3 en 4.
Kerstviering
Op donderdag 22 december is er een kerstviering op het plein en een activiteit in het
schoolgebouw. De viering zal om ongeveer 17.30 uur starten. Na de viering wordt een ieder
uitgenodigd in het schoolgebouw. De kinderen zijn die dag om 11.45 uur vrij. Om ca 17.15 uur
worden ze weer op school verwacht. U krijgt binnenkort uitgebreide informatie over dit
gebeuren.
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Nieuws uit de schoolkring
Vandaag ontvangt u een brief van de penningmeester van de activiteitencommissie. In deze
brief vraagt de penningmeester namens de activiteitencommissie en de schoolkring om een
vrijwillige bijdrage. Deze bijdrage is bedoeld om een aantal activiteiten voor de leerlingen te
bekostigen.
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!”.
Nieuws uit de groepen
Nieuws uit groep 1 en 2
Deze week en volgende week werken we nog aan de lampionnen.
We schieten al mooi op, hij wordt steeds mooier en mooier.
Volgende week is het zover, dan is het St. Maarten. Vrijdagmorgen
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
brandweerman Sam lampionnen te laten zien. De kinderen hebben er
zo hard aan gewerkt.
Denkt u er nog even aan om de lampionnenstok mee te nemen? Deze moeten zijn voorzien
van naam en batterij. Wilt u voor donderdag 10 november de lampionnenstokken inleveren?
Oproep: Zijn er ouders/grootouders/verzorgers die plastic tassen en boterkuipjes sparen?
We hebben ze weer hard nodig. Als u nog wat over heeft, wilt u ze dan meegeven aan uw
kind? Alvast bedankt!
Nieuws uit groep 3 en 4
In groep 3 zijn we druk bezig in kern 3. In de loop van volgende week zullen we deze alweer
afronden. De kinderen leren steeds meer woorden. We willen u vragen om de woordjes die de
kinderen hebben meegekregen af en toe even met ze te oefenen. Met rekenen houden we ons
bezig met splitsen van de getallen tot en met tien en leren we meten met de kralenliniaal.
In groep 4 zijn we begonnen met een nieuw thema; ik houd van de herfst. Voor spelling
krijgen de kinderen deze week de nieuwe woordjes mee, de data van de
dictees staan hier ook op vermeld. Met rekenen leren we springen op de
getallenlijn tot 100 en hebben we al geleerd te werken met geld. Deze week
zijn we ook druk bezig met het maken van de lampionnen. Wat fijn dat er
zoveel moeders en oma’s waren om ons te helpen. Op vrijdag 11 november
gaan we met de kinderen naar het Ellertsveld. Wilt u uw kinderen een
lampionnenstokje meegeven voor 10 november voorzien van de naam. Graag
willen wij vragen of er een ouder is die onze lampionnen naar het Ellertsveld
wil brengen op vrijdagochtend.
Nieuws uit groep 5 en 6
Het was best even spannend na de herfstvakantie want op de eerste dag stond er een nieuwe
meester voor de groep. Dat was toch best even wennen. Daarom mochten de papa’s en
mama’s ’s ochtends ook even binnenwandelen om kennis te maken. Sommige dingetjes gaan
misschien ietsje anders dan wat we met juf gewend waren maar we leren elkaar steeds beter
kennen. Met de nieuwe meester hebben we inmiddels toch al een hele leuke week achter de
rug. Zo hebben we met de trampoline enkele oefeningen gedaan tijdens de gymles en zijn we
in de klas bezig geweest met techniek. We hebben proefjes gedaan waarbij we moesten kijken
naar een rode roos met een groene stengel. We tuurden dan door een opgerold A4-blad en
moesten ons andere oog dichthouden. Daarna keken we naar een leeg wit blad en zagen we
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opeens iets wat we niet hadden verwacht. Dat was toch wel erg grappig. Ook hebben we een
techniekbingo gedaan met het digibord en allerlei afbeeldingen die we moesten koppelen aan
zinnen die erbij passen. De hele klas had bingo en we konden er leuke stickers mee verdienen.
Even voorstellen
Zoals u waarschijnlijk al had gehoord is er een nieuwe meester op CBS De
Slagkrooie. Ik zal me kort even voorstellen. Mijn naam is Jordy Nijboer en
gedurende het verlof van Inge zal ik haar vervangen in de groepen 5/6.
Elke maandag, dinsdag en donderdag verzorg ik dan de lessen in deze
combinatie. Ik ben zelf 29 jaar en woon in Emmen. Vooraf aan deze nieuwe
uitdaging heb ik een langere periode in De Kiel en Coevorden gewerkt,
tevens voor het VPCBO en tevens in de combinatiegroepen 5/6. Mocht u
graag nog wat meer over me te weten willen komen of vragen hebben dan
wandel, voor of na schooltijd, gerust even binnen.
Nieuws uit groep 7 en 8
Het is onderhand echt herfstig geworden… de blaadjes vallen, en de kinderen ook een beetje,
er zijn veel zieken! We hopen dat volgende week woensdag iedereen gezond is, want dan gaan
we als bovenbouw naar het gevangenismuseum in Veenhuizen. We gaan met de bus, en die
vertrekt al op tijd. We willen dan ook graag alle leerlingen om 8.15 uur op school zien! De
kinderen hebben een briefje hierover mee gekregen. Verder worden de lampionnen ook heel
mooi, fijn dat er zoveel hulp is, hartelijk dank! Ook beginnen we volgende week met het
boekendaten… je mooiste of prachtigste boek aan andere kinderen laten zien!
Huiswerk:
Maandag 14 november: spelling signaaldictee thema 3
Vrijdag 18 november controledictee thema 3

Hiep hiep hoera!!
vrijdag 28 oktober
maandag 31 oktober
zaterdag 5 november
dinsdag 15 november
dinsdag 15 november
zondag 27 november
woensdag 30 november

Zoë Weitering
Annabel Prinsen
Kasper Nijsen
Tessa Berkepies
Esmaralda Dam
Flore van der Veen
Julia Jonkers

groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep

8
8
8
1
4
4
4
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