Belangrijke data voor de komende periode:
maandag 17 t/m vrijdag 21 oktober
maandag 24 oktober
vrijdag 28 oktober
vrijdag 4 november
maandag 7 november
dinsdag 8 november
vrijdag 11 november
woensdag 16 november
vrijdag 18 november
vrijdag 18 november
vrijdag 25 november
maandag 28 november

herfstvakantie
start project “Techniek”
groep 1 en 2 vrij
uitgifte Opsteker nummer 5
weekopening juf Ciska
ouderavond thema “lezen”
St-Maarten naar “Ellertsveld”
contactavond
uitgifte Opsteker nummer 6
vergadering leerlingenraad
groep 1 t/m 4 vrij
weekopening juf Ina

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

Goede doelen
De leerlingen hebben vorige keer € 3,95 meegenomen. Alle gevers en geefsters: hartelijk
bedankt!
Nieuws uit het team
Parro app
Vanaf dit schooljaar gaan we werken met ‘Parro”. Via Parro kunnen de
leerkrachten korte berichten sturen naar de ouders. Deze berichten
kunnen gaan over bijvoorbeeld: - Het rijden naar een voorstelling Hoe laat aanwezig bij een ouderavond? - Spulletjes meenemen naar
school. De leerkracht van elke klas kan een bericht sturen voor zijn/haar
eigen klas. Ouders die zich bij Parro hebben aangemeld krijgen dit
bericht automatisch op de mail/app. De leerkracht kan dan weer zien
wie het bericht wel/niet gelezen heeft. Hoe kan ik inloggen in Parro? Allereerst heb je als ouder
een account nodig voor Parro. Een leerkracht kan je hiertoe uitnodigen in Parro. Als je een
account hebt kan je inloggen in de app of de web app gebruiken op https://talk.parro.com. Hoe
kan ik een account aanmaken? Hier heb je 2 dingen voor nodig: een Parro koppelcode en een emailadres. Een koppelcode krijg je via een leerkracht. Een leerkracht kan je vanuit Parro
uitnodigen om Parro te gaan gebruiken. Bij deze uitnodiging zit een koppelcode. Deze
koppelcode kun je gebruiken in de web app of in de Parro app. Webapp
• Accepteer de uitnodiging uit de e-mail. Je wordt automatisch doorgestuurd en de koppelcode
wordt voor je ingevuld.
• Doorloop de stappen om een nieuwe account aan te maken of een bestaande te gebruiken.
Parro app
• Open de app en druk op "Ouder"
• Druk op "Maak een account"
• Vul de koppelcode in die je van de leerkracht hebt ontvangen en druk op volgende.
• Vul je e-mailadres en een wachtwoord in.
• Vul je naam in.” Ik wil een account aanmaken, maar ik heb geen koppelcode? Zonder
koppelcode kan je geen account aanmaken. Vraag de leerkracht(en) van je kind(eren) om je uit
te nodigen voor Parro ! Waarvoor is een koppelcode? De koppelcode is uniek voor elk kind in een
groep. Via de koppelcode wordt je direct aan jouw kind en diens groep gekoppeld. Tevens kan
de leerkracht zien dat je gekoppeld bent. Een bijkomend voordeel is dat een leerkracht dankzij
de koppelcode de controle behoudt. Persoonlijke gegevens hoeven niet gedeeld te worden en het
initiatief ligt bij de leerkracht om de ouders uit te nodigen.
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Luizencontrole
Dit is de planning van de luizencontrole voor dit schooljaar.
Na elke controle geven we aan de leerkrachten door bij welke kinderen hoofdluis is
geconstateerd. Na twee weken controleren we de groepen waar hoofdluis is gezien.
26 okt 2016
(Nacontrole 9 nov 2016)
11 jan 2017
(Nacontrole 25 jan 2017)
1 maart 2017
(Nacontrole 15 maart 2017)
3 mei 2017
(Nacontrole 17 mei 2017)
14 juni 2017
(Nacontrole 28 juni 2017)

Wat een succes!!!!
Anneke en Jessica hebben een prestatie van
formaat geleverd. Deze twee dames hebben er
voor gezorgd dat de kas van de school 2226,06
euro is gespekt.
Onze grootouders op bezoek
In het kader van de
Kinderboekenweek
hebben maar liefst 60
grootouders onze
school bezocht. In de
schoolzaal werden ze
getrakteerd op koffie/thee en
een koekje. Meester Herman
vertelde over de
ontwikkelingen in het onderwijs. Er was gelegenheid tot vragen stellen en de opa’s en oma’s
konden in de verschillende klaslokalen de “werkzaamheden” van hun kleinkind bewonderen.
Een prachtige middag voor ons allemaal.
Nieuws uit de schoolkring
Op dinsdag 27 oktober heeft de schoolkring voor het eerst vergaderd dit schooljaar. Op deze
bijeenkomst zijn veel zaken besproken. Ook heeft de schoolkring een gesprek gehad met de
voorzitter van onze vereniging over de initiatieven van CBS De Kiel.
De leden van de schoolkring hebben actie ondernomen om de school een schoner aanzien te
geven. Bij deze Opsteker ontvangt u daarom een brief van de schoolkring over hun voorgestelde
activiteiten.
Werken aan wat werkt
“Aardige dingen zeggen tegen elkaar”
De komende twee weken gaan we extra complimenten geven als we
horen dat kinderen aardige dingen zeggen tegen elkaar. Als het ene
kind het andere een steuntje in de rug geeft ( “Vera, wat lief dat je
tegen Bryan zei, dat het hem de volgende keer zeker zal lukken!) , of
een compliment geeft. ( Leuk joh, dat je wat zei over de mooie
tekening van Hans)
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Te vaak reageren we meteen op onaardige opmerkingen, maar vinden we het doodgewoon als
kinderen aardige dingen zeggen. Doet u thuis met ons mee??
Doekoe schoolpleinactie
De Doekoe Schoolpleinactie is weer gestart bij Coöp. Dit jaar
draait de actie om touwtjespringen. Bij Coöp Venema ontvangt
u van maandag 3 oktober t/m zondag 13 november 2016 weer
gratis Doekoe-munten. Deze actie is een samenwerking van
Coöp, Arla, Unilever en de Johan Cruyff Foundation om een
gezonde levensstijl te stimuleren bij kinderen. En raad eens?
Wij doen hier aan mee! Dus schenk uw Doekoe aan onze school
waardoor u mee spaart voor leuke sport- en spelmaterialen voor
ons schoolplein.
Lampionnen maken
Zoals ieder jaar willen we ook nu weer graag
lampionnen maken. We gaan dit doen met groep 3 tot
en met 8, op twee donderdagmiddagen. Voor deze
middagen zoeken we ouders, opa’s en oma’s, broers en
zussen, buurmannen en buurvrouwen die ons en de
kinderen hiermee willen helpen.
Het gaat om donderdag 27 oktober en donderdag 3
november, van 12.15 tot 14.30 uur.
Kunt u maar 1 van deze middagen? Ook dan zijn we blij
met uw hulp!
U kunt zich aanmelden bij juf Anita, meester Jordy en
juf Ciska.
Facebook en website:
We hebben een facebookpagina en een website van de school.
Hier worden regelmatig leuke berichten en foto’s opgezet.
Het adres van de website is: www.cbsdeslagkrooie.nl.
Via de site vindt u ook de link naar de facebookpagina. Neemt u eens een kijkje!
Nieuws uit de groepen
Nieuws uit groep 1 en 2
Nu eerst een weekje uitrusten. Heerlijk! We hebben drukke
weken achter de rug.
We hebben de Kinderboekenweken geweldig afgesloten met het
bezoek van heel veel opa’s en oma’s. De kinderen waren zo
enthousiast, en de opa’s en oma’s des te meer.
We hebben samen gedanst, samen alle werkjes bekeken en
samen gezongen.
Na de vakantie gaan we beginnen met het thema St. Maarten.
We gaan natuurlijk een lampion maken.
Ook hebben we na de vakantie een techniekweek en gaan we ons bezighouden met enkele
technieklessen.
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! Ook willen we graag de plastic tas waar de werkjes inzitten terug. Aan
deze tas zit een naamkaartje van uw kind. Deze tas gebruiken we elke keer om de werkjes
mee te geven.
Nieuws uit groep 3 en 4
Deze week ronden we in groep 3 kern 2 alweer af. En wat is het toch leuk om te zien hoe de
kinderen al aardig wat woordjes kunnen lezen. Na de vakantie gaat de brief van kern 3 en de
bijbehorende woordjes mee naar huis. Het diploma van kern 2 zal dan ook worden uitgedeeld.
De kinderen krijgen dit diploma aan het eind van iedere kern. De vorderingen van het lezen
toetsen we door de kinderen een minuut lang te laten lezen. In deze minuut is het de bedoeling
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zoveel mogelijk woorden foutloos te lezen. Het behaalde resultaat staat rechts bovenaan op het
diploma. Bij vragen of onduidelijkheden kunt u natuurlijk altijd even binnenlopen. In groep vier
zijn we met rekenen zijn we bezig met het oefenen van de tientallen en met meten. De
afgelopen week hebben we aandacht besteedt aan de Kinderboekenweek met als thema “voor
altijd jong”. We lezen voor uit het boek; pas op opa!. En wat wat was het gezellig, dat er zoveel
opa’s en oma’s een kijkje kwamen nemen in onze groep op dinsdagmiddag! We gaan nu een
heerlijk weekje uitrusten; een heel fijne vakantie allemaal!
Nieuws uit groep 5 en 6
We hebben een leuke week, zo voor de herfstvakantie. De kinderen hadden een extra middag
vrij i.v.m. onze studiemiddag. Dinsdag kwamen we uit de sporthal en stonden er ineens twee
legertanks op de parkeerplaats. Dit was reuze interessant, de kinderen mochten vragen stellen
en er zelfs even in zitten en staan! De fietsen werden gekeurd, en de opa’s en oma’s mochten
op bezoek komen in het kader van de Kinderboekenweek. Donderdag was het feest in de klas,
want het was juf en juf dag.
Tussendoor werd er ook nog gewerkt hoor. De kinderen hebben thema 2 van taal afgerond, en
de beheersingstoets van rekenen is ook gemaakt. De woordenschat is getoetst, zodat we na de
vakantie met nieuwe hoofdstukken kunnen beginnen.
Na de vakantie zal meester Jordy de dagen van juf Inge overnemen. Hij vindt het leuk om
ouders en kinderen te ontmoeten. Bij deze bent u dan ook van harte uitgenodigd om de
maandag na de vakantie om 08.30 uur even met uw kind mee naar binnen te lopen om kennis
te maken. Om 08.45 uur zal meester Jordy dan met de kinderen beginnen.
Rest ons niets meer om iedereen een hele fijne vakantie te wensen!
Nieuws uit groep 7 en 8
Wat een intensieve weken! Naast de sponsorloop met een enorm goed resultaat, hebben we ook
onze fietsen laten keuren en zijn opa’s en oma’s op bezoek geweest in het kader van de
Kinderboekenweek. Wat was dat gezellig… en zo leuk om te horen hoe het vroeger op school
was! De opa’s en oma’s hebben zelfs nog gezongen!
(en weet u al dat juf Ciska deze week weer oma is
geworden, van een heel lief
Toen we dinsdag uit de sporthal kwamen na de gymles,
stonden er wel heel bijzondere voertuigen op de
parkeerplaats. Verkenningsvoertuigen van het leger!
De mannen namen alle tijd om met de leerlingen te
praten, dingen uit te leggen en natuurlijk mochten ze
ook om de buurt binnen kijken. Heel bijzonder en een
leuke spontane ervaring.
Helpt u uw kind herinneren dat het op maandag en vrijdag het huiswerk meeneemt naar school?
Dinsdag 25 oktober: controledictee spelling thema 2

Hiep hiep hoera!!
donderdag 20 oktober
zaterdag 22 oktober
vrijdag 28 oktober
zaterdag 5 november
dinsdag 15 november
dinsdag 15 november
zondag 27 november
woensdag 30 november

Britt B.M. van der Veen
Tycho van Noorloos
Zoë Weitering
Kasper Nijsen
Tessa Berkepies
Esmaralda van Wattum
Flore van der Veen
Julia Jonkers

groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep

3
7
6
8
1
4
4
4
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