Belangrijke data voor de komende periode:
maandag 5 december
maandag 5 december
dinsdag 13 december
vrijdag 16 december
donderdag 22 december
vrijdag 23 december
ma 26 dec.’16 t/m vr 6 jan. ’17

Sinterklaasfeest
kinderen ’s middags vrij
schoonmaakavond
uitgifte Opsteker nummer 8
Kerstfeest
kinderen ’s middags vrij
Kerstvakantie

groep 1 t/m 8
groep 1 t/m 8
ouders/verzorgers
groep 1 t/m 8
groep 1 t/m 8
groep 1 t/m 8
groep 1 t/m 8

Goede doelen
De leerlingen hebben vorige keer € 8,40 meegenomen. Alle gevers en geefsters: hartelijk
bedankt!
Nieuws uit het team
De verjaardag van Sinterklaas
Maandagmorgen vieren we de verjaardag van Sinterklaas. Vanwege deze viering zijn de
kinderen om 12.00 uur vrij. De bel zal op maandagmorgen om 8.20 uur luiden. De ouders
mogen dan naar de schoolzaal gaan.
Juf Inge heeft een baby gekregen
Op donderdag werden we door juf Inge gebeld. Met veel blijdschap vertelde ze ons dat het gezin
was uitgebreid met een dochter. We feliciteren Mark, Inge en Jesse met de komst van Errin
Jinte.

Kerst
In de brief over kerst las u dat we enige aanpassingen hebben gedaan. We starten nu met de
viering en gaan daarna met de kinderen eten. We denken door deze volgorde aan te houden dat
de viering meer tot zijn recht komt. Deze week hangen we aan de deuren van de lokalen een
afbeelding van een kerstboom. Op deze kerstboom kunt u het gerecht schrijven wat u voor de
kinderen gaat maken.
Pinokkio
Vorige week is het “lokaal” van Pinokkio verfraaid. De ruimte is nu ook geschikt voor
voorschoolse en naschoolse opvang. Er zijn alle enkele ouders die gebruik maken van deze
mogelijkheid. Bent ook geïnteresseerd in de mogelijkheden die Pinokkio biedt, neem dan even
contact met ze op. (adresgegevens staan op onze website of loop even naar binnen)
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Werken aan wat werkt
“Samen werken/spelen”
Met Werken aan wat werkt gaan we de komende weken speciale
aandacht geven aan samen werken en samen spelen. Want daarvoor
moet je al heel veel kunnen!! Goed luisteren, een ander zijn zin
geven én ook opkomen voor jezelf, taken verdelen. Valt niet mee, en
toch lukt het al vaak goed!! Ook thuis kunt u er extra alert op zijn:
“Meid, wat knap dat je met je broertje de hele afwas hebt gedaan.
Goed dat jullie van te voren bespraken wie ging afdrogen!” , “Wauw,
jullie hebben een uur lang gespeeld en gelachen, knap hoor!!”
Nieuws uit de schoolkring en AC
Enige tijd geleden hebt u een brief ontvangen. Leden van de AC willen graag met u een
poetsdoek door de school halen. Ze schrijven in de brief o.a het volgende:
“Er is een rooster opgesteld en geprobeerd om iedereen voor maar 1x een poetsbeurt in te
roosteren. We gaan uit van 3 avonden per schooljaar ( voor de Kerst/Paas / zomervakantie) De
avonden zullen zijn van 19:00 tot +/- 21:30.
Er is geprobeerd om u zoveel mogelijk in het lokaal in te roosteren
van uw eigen kind. Het is de bedoeling om het lokaal even een
goede opfris/schoonmaakbeurt te geven. Dus stoffen, lappen,
zuigen, dweilen enz. Graag zelf een emmer/ 2 vaatdoeken/spons/
raamtrekker/ 2 theedoeken meenemen. Voor de
schoonmaakmiddelen wordt gezorgd. Kunt u die avond niet dan
graag onderling ruilen. Het is natuurlijk niet alleen voor de
mama’s, ook de papa’s, verzorgers of opa/oma mogen helpen.
Die avonden zal ik ( Carla Grasdijk ) er zijn met een andere ouder
van de AC.
Vriendelijke groet namens het hele team van de AC ,
Carla Grasdijk
Mochten er vragen / onduidelijkheden zijn dan hoor ik het graag.
Carla Grasdijk 0591-381277 / info@minicampinglandzicht.nl Natuurlijk zorg ik dat tussentijds de
koffie / thee met wat lekkers klaar staat.
Schoonmaakrooster dinsdag 13 december
Noor Bouwknegt
Lynn Cazemier
Lisanne en Bianca Kuik
Manuela van Loon
Timo Woltman
Joelle Vedelaar
Tim Berkepies
Jayden en Dilan Dillerop
Sanne Groote

Kris Doldersum
Ingrid Katerberg
Leroy Lapore
Vera Wever
Thomas Berkhout
Dean Buutkamp
Timo de Ridder
Lesley Lahuis
Alyssa Kootstra

Nieuws uit de groepen
Nieuws uit groep 1 en 2.
Nog een paar nachtjes slapen en dan is het al zover, dan komt eindelijk Sinterklaas op school.
We zitten in spanning af te wachten. Komt het allemaal goed met de pakjes? We hopen op een
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gezellige ochtend. De afgelopen weken hebben we ook met pepernotenklei gespeeld. De
kinderen bakten elke dag pepernoten in de poppenhoek. De geur steeg elke dag de klas in
vanuit het oventje. Heerlijk! Verder hebben we ook nog een pietendiploma verdiend, want de
oefeningen in de gymzaal waren best moeilijk, maar door goed te oefenen is het gelukt.
Volgende week hebben we even geen thema. Wel hebben we
een aantal taakjes. Alle kinderen gaan weer iets maken voor hun
plakboek en gr. 2 gaat nog een werkblad maken uit het
werkbladenboekje.
Nieuws uit groep 3 en 4.
Sinterklaas was verdwenen, nergens te vinden, nergens gezien!
We zongen erover en hij was misschien wel verdwenen met de
boot, er was storm op zee dus de pieten waren ongerust.
Volgende week is het dan zover; Sinterklaas komt. We hebben
de klas al een stukje
versiert. Aan het prikbord hangen mooie boten waar de kamers van de stoomboten zijn te zien.
De kast staat vol met spullen van Sinterklaas. En op de gang hangen mooie pietjes op het
prikbord. Vorige week hebben we pietengym gehad. We hebben geoefend met klimmen in
schoorstenen, balanceren op daken, het springen van dak naar dak en het gooien van pakjes in
de schoorsteen. Vandaag hebben we nog een keer pietengym gedaan maar nu voor een
diploma. Met trots kunnen alle kinderen zeggen: ik heb mijn pietendiploma
behaald!
Na Sinterklaas komt kerst en ook daarvoor zijn we al bezig het oefenen
van liedjes. Het zijn mooie liedjes.
Nieuws uit de groep 5 en 6.
Hoera! Onze juf is bevallen van de kleine Errin. Deze week zijn we daarom
ook aan de slag gegaan met een leuk cadeau. Ook hebben we in de
afgelopen week een dagje extra les gehad van juf Ciska en heeft meester Herman mooie pieten
met ons geknutseld. De pieten waren ons blijkbaar erg dankbaar want opeens hadden we van
de week ‘kikkers’ in onze lades. Een dag later waren onze lades gevuld met een grote
speculaaspop. Hadden wij even geluk. Voor kerst heeft meester Jordy ook de rollen verdeeld en
hebben we een dans geoefend die toch nog best lastig is. Verder is er in de klas natuurlijk ook
hard gewerkt en hebben we alweer een hoofdstuk van rekenen afgerond. En deze hebben we
met z’n allen ook heel goed afgerond! Daarnaast hebben we nieuwe ‘basketbalmoves’ geleerd
en levensgroot tafeltennis gespeeld met de gym. Voor nu kijken we vooral uit naar het weekend
en natuurlijk naar maandag, als de sint en zijn pieten ons komen bezoeken .
Nieuws uit groep 7 en 8
Terwijl de Goedheiligman nog zijn feestje komt vieren, zijn we ook al bezig met het andere
mooie feest van deze maand, de Kerst. Oefenen voor de viering die heel mooi gaat worden! We
willen u vragen of u lege (kleine) glazen potten voor ons wilt sparen, zodat we de klas sfeervol
kunnen verlichten tijdens ons kerstdiner op school. Ook wordt er nog heel hard gewerkt door
alle kinderen, al merken we wel dat de winter is gearriveerd en er vaak kinderen ziek zijn.
Sterkte allemaal, het is bijna vakantie!
Huiswerk voor de komende periode:
Vrijdag 9 december: signaaldictee spelling thema 4
Maandag 12 december: toets Engels hoofdstuk 2
Donderdag 15 december: controledictee spelling thema 4.

Hiep hiep hoera!!
maandag 19 december
zaterdag 31 december
dinsdag 3 januari
zaterdag 7 januari
dinsdag 10 januari

Timo de Ridder
Meester Herman
Mandy Schoonbeek
Alyssa Kootstra
Renée Arends

groep 8
groep 7
groep 3
groep 7

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

