Belangrijke data voor de komende periode:
woensdag 25 januari
vrijdag 27 januari
vrijdag 3 februari
vrijdag 3 februari
maandag 6 februari
donderdag 9 februari
dinsdag 14 februari
dinsdag 14 februari
dinsdag 14 februari
vrijdag 17 februari

voorleesontbijt
groep 1 en 2 vrij
terugkomdag groep 8
uitgifte Opsteker nummer 10
weekopening meester Jordy
rapport mee
studiemiddag
kinderen ’s middags vrij
contactavond
groep 1 t/m 4 vrij

groep 1 t/m 8
groep 1 en 2
groep 8 2015-2016
groep 1 t/m 8
groep 5 en 6
groep 1 t/m 8
team
groep 1 t/m 8
ouders/verzorgers
groep 1 t/m 4

Goede doelen
De leerlingen hebben vorige keer € 13,- meegenomen. Alle gevers en geefsters: hartelijk
bedankt!
Het nieuwe schooljaar
Het nieuwe jaar is begonnen! Een heel nieuw jaar ligt voor ons. We zijn maandagmorgen 9
januari met frisse moed van start gegaan en maken er met elkaar een fijn jaar van.
Nieuws uit het team
Een goede buurman is beter dan een verre vriend
Maandagmorgen was onze verbazing groot toen er al een
sneeuwvrij pad naar het gebouw was geveegd. Niemand van de
teamleden had een idee wie dat gedaan had. Dinsdagmorgen
bezochten nieuwe ouders (de overburen) voor een
kennismaking gesprek onze school. Uit dit gesprek bleek dat
papa ’s morgens vroeg met de bezem aan de slag was geweest
op ons schoolplein. We willen de vader van Stacy heel hartelijk
danken.
Een terugblik op het kerstfeest
We kunnen terugkijken op een prachtige viering. We
willen alle ouders en vrijwilligers nogmaals bedanken
voor hun hulp. Het was weer een heel karwei om
alles weer vlotjes te laten verlopen. Van de Vipruimte voor de ouderen werd veel gebruik gemaakt.
Op de foto hiernaast ziet u de vipruimte en het grote
podium.
Voorleesontbijt
Op woensdag 25
januari start de
nationale
voorleesweek. En zoals
ieder jaar, begint die
week met het grote
voorleesontbijt! Ook dit
jaar doen we weer
mee. Om half negen
starten we samen in de
grote zaal (en als u wilt
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komen kijken, u bent van harte welkom!), daarna gaan we naar de klas en gaan daar samen
ontbijten en worden we voorgelezen. Dit is altijd ontzettend gezellig en leuk!
Uw kind hoeft dus thuis niet te eten, dat doen we op school. Ze hoeven ook niets mee te nemen
voor dit ontbijt. Als ze om tien uur wat fruit willen eten kunt u dit natuurlijk wel meegeven.
Kinderen die dit willen, mogen ook verkleed op school komen! Het wordt vast weer een leuk
feestje!
Nieuws van GGD Drenthe
Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerkrachten van basisschool CBS De Slagkrooie.
Graag stellen wij ons aan u voor.
Wij zijn Claudia Bergsma, Anouk Ensink en Daan Heuver.
Vanaf dit schooljaar kunt u ons op basisschool CBS De Slagkrooie tegenkomen.
Gezamenlijk zijn wij het aanspreekpunt voor ouder(s)/verzorger(s) en professionals wanneer er
vragen zijn m.b.t. opvoeden en opgroeien, en op gebied van zorg en veiligheid.
Opgroeien en opvoeden is een breed begrip.
Denkt u hierbij aan vragen m.b.t. zindelijkheid, eetproblemen, overgewicht, boze buien,
opvallend of druk gedrag thuis of op school, pesten , maar ook vragen over
echtscheidingsproblematiek.
Wij kunnen u voorzien van adviezen en/of tips, maar kunnen ook langer ondersteuning bieden
als u daar behoefte aan heeft. Als ouder(s)/verzorger(s) kunt u rechtstreeks contact met ons
zoeken via onderstaande contactgegevens, daarnaast kan de leerkracht of internbegeleider
ouders ook in contact met ons brengen.
Opbouwwerker Daan Heuver is wekelijks op donderdagmiddag aanwezig op school voor het
stellen van vragen met betrekking tot opvoeden en opgroeien. Daarnaast zullen Claudia en
Anouk op vraag van ouders en/of professionals aanwezig zijn.
Graag tot ziens!
Hartelijke groeten,
Anouk, Claudia en Daan

Anouk Ensink
Jeugdverpleegkundige
a.ensink@ggddrenthe.nl

Claudia Bergsma
Maatschappelijk Werker
cbergsma@mwcoevorden.nl

Daan Heuver
Opbouwwerker
dheuver@mwcoevorden.nl
Tel: 06 33133269

Werken aan wat werkt
“Ik durf ook te vertellen als meer mensen luisteren”.
Voor sommige kinderen is het heel eng om te vertellen over iets, of te zeggen
wat ze willen als er meer mensen luisteren dan alleen juf, of papa en mama.
Toch kan belangrijk zijn om je ook dan te laten horen! “Iedereen op de
verjaardag luisterde naar je toen je die leuke mop vertelde. Ik vond dat je het
erg knap deed, meid!” “Ik was trots op je, toen je aan tafel tegen je grote broer
vertelde dat jij ook dingen meemaakt op school en erover wilt vertellen”
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Nieuws uit de groepen
Nieuws uit groep 1 en 2
We zijn deze week begonnen met het leesproject rovers en piraten. Er zijn al
veel gesprekjes geweest over piraten. Wat is een piraat en wat doet hij en hoe
ziet hij eruit? We hebben gesproken over hoe het niet moet, maar hoe moet het
dan wel? We hebben het over regeltjes en afspraken gehad. Verder hebben we
al weer veel nieuwe woorden geleerd als het kraaiennest, de buit, de bandana,
de schatkaart, het roer, de afspraken enz. Ook lezen we veel prentenboeken
over piraten voor. Verder hebben we ook al over piraten gewerkt. Deze week
hebben we een papegaai gemaakt, want deze hoort bij een piraat. De komende
weken gaan we een piraat tekenen, inkleuren en een schatkaart maken. Ook hebben we al een
lied geleerd over piraten o.a. Ik zag twee piraten schatten zoeken (melodie ik zag twee beren)
Ik zag t wee piraten schatten zoeken
Oh dat was een wonder
Het was een wonder boven wonder
Dat die piraten zoeken konden
Hihihi hahaha ik stond erbij en ik keek ernaar
Verder zijn we z.s.m. voor een werkje heel veel keukenrollen nodig.
Wilt u deze sparen en meegeven aan uw kind?
Ook kunnen we wel eierdozen (van 6 eieren) gebruiken.
En dan kunnen we ook nog vertellen dat we er weer een nieuwe leerling bij hebben nl. Brent
Mulder. Brent is 14 januari 4 jaar geworden.
We willen Brent heel veel plezier en succes wensen bij ons op school.
Nieuws uit groep 3 en 4
Een nieuw jaar is begonnen. We hebben van allerlei dingen geleerd wat het begin is en dit aan
de rest van de kinderen op school verteld tijdens de weekopening.
We zijn het nieuwe jaar goed begonnen. We zijn begonnen met een nieuwe kern van Veilig
Leren Lezen. We hebben de woorden geit, uil en pauw al geleerd en gaan de woorden ei en duif
nog leren. We kennen al heel veel letters en woorden ondertussen.
Uit Artis was een beer ontsnapt. Hij heeft bij de Albert Hein een honingpot, een krentencake,
een groot sprits voor bij de thee en zuurtjes voor de hele week gestolen. We hebben er een
liedje over geleerd.
Nieuws uit de groep 5 en 6
Vorige week was het wel even wennen na de vakantie en al die feestdagen. Ook omdat er een
paar dagen een andere juf was op woensdag en vrijdag. Verder hebben we uitleg gekregen van
iemand van de bibliotheek over leesvirus en de boeken en opdrachten die erbij horen, zijn we
begonnen met een leesproject met piratenboeken en werken we keihard aan de Citotoetsen
voor het leerlingvolgsysteem. Gelukkig hebben we nog wel tijd voor leuke dingen zoals een hele
gekke verkeersles en hebben we de klas versierd met pinguïns en onze eigen leesvirussen.
Vanaf volgende week oefenen we weer verder met de spellingwoordjes en staan de nieuwe
lijsten ook weer op Bloon.nl. 2 februari hebben we dan het signaaldictee van thema 5 en 9
februari gaan we het controledictee maken. Een spannende week want we krijgen dan ook onze
rapporten en hebben maandag 6 februari ook onze weekopening waar de ouders natuurlijk ook
van harte welkom zijn.
Nieuws uit groep 7 en 8
We waren blij dat onze juf Ciska er weer was nadat ze een weekje ziek was geweest (en
helemaal toen we hoorden dat ze weer oma geworden is, van harte gefeliciteerd!). We zijn
vooral erg druk geweest met de Cito toetsen voor het leerlingvolgsysteem. De kinderen hebben
zo ontzettend hun best gedaan, we zijn erg trots op hen! Ook hebben we een les gehad over
gezonde keuzes maken en gezond eten. Dat er heel veel suiker zit in cola wisten we al, maar
dat er bijna net zoveel suiker zit ni sinaasappelsap? Dat was nieuw.. al zitten er in dat sap
natuurlijk vitamines en vezels, kom daar maar eens om bij cola!

Hiep hiep hoera!!
zaterdag 21 januari
zondag 29 januari
zaterdag 4 februar

Ryan Glilissen
Maurice Prinsen
Sil van Hebel

groep 7
groep 5
groep 1
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