Belangrijke data voor de komende periode:
maandag 6 februari
donderdag 9 februari
dinsdag 14 februari
dinsdag 14 februari
dinsdag 14 februari
vrijdag 17 februari
maandag 20 t/m vrijdag 24 februari
maandag 27 februari

weekopening meester Jordy
rapport mee
studiemiddag
kinderen ’s middags vrij
contactavond
uitgifte Opsteker nummer 11
voorjaarsvakantie
projectweek “Techniek”

groep 5 en 6
groep 2 t/m 8
team
groep 1 t/m 8
ouders/verzorgers
groep 1 t/m 8
groep 1 t/m 8
groep 1 t/m 8

Goede doelen
De leerlingen hebben vorige keer €17,30 meegenomen. Alle gevers en geefsters: hartelijk
bedankt!
Nieuws uit het team
Nieuwe werkplek voor Beppie
Onze vrijwilligster heeft een nieuwe werkplek. In
samenwerking met juf Tineke hebben ze de personeelskamer
aangepast, zodat er voor de kinderen en voor Beppie een
rustige werkplek is gecreëerd. De leerlingen en Beppie zijn
tevreden over hun nieuwe “plekkie”
Voorleesontbijt
Het was woensdagmorgen een drukte van belang in de
schoolzaal. Voordat de kinderen gingen eten in hun eigen
lokaal kregen ze een programma voorgeschoteld in de grote
zaal. De broodjes van de bakker smaakten heerlijk en er werd
volop genoten van het voorlezen
Oudervragenlijst
Binnenkort ontvangt u een mailbericht waarin u uitgenodigd
wordt om een vragenlijst over het welzijn van uw kind op
school in te vullen. Het is voor ons erg belangrijk hoe u over
onze school denkt. Op basis van uw antwoorden kunnen we
daarna verbeterpunten vaststellen. We zullen u na afloop zo
snel mogelijk informeren over de uitkomsten en de gekozen
verbeterpunten.
Tienminutengesprek
Maandag ontvangt u een uitnodiging voor het tienminuten
gesprek. Woensdag 8 februari willen we graag de formulieren weer op school hebben. We
kunnen dan een tijdsindeling maken
Werken aan wat werkt
“Ik ben een harde werker”
Deze week letten we in de klassen vooral op de harde werkers!
Ook thuis kunt u daar de komende week meer accent op leggen.
”Werken” is dan misschien een groot woord, maar als u ziet dat
uw kind een taak(je) goed en achter elkaar afwerkt, zeg daar wat
van! “Joh, wat fijn dat je Minoes eten en drinken hebt geven, nu
hoeft ze niet meer op haar eten te wachten” of ”Ik zie dat jullie de
afwas al klaar hebben, goed zeg! Harde werkers zijn jullie!”
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Nieuws uit de groepen
Nieuws uit groep 1 en 2
Ook deze week gaan we verder met het thema piraten.
Wat hebben de kinderen toch veel plezier aan dit thema.
Deze week hebben we via een schatkaart de schat gezocht.
De kinderen waren helemaal enthousiast toen we uiteindelijk
de schat vonden (zie ook facebook cbsdeslagkrooie).
Verder hebben we hele leuke dingen geknutseld over piraten.
We hebben schatkaarten, papegaaien en schatkisten
gemaakt. De klas lijkt zo gezellig met al die leuke werkjes.
Volgende week gaan we nog een piraat maken.
We hebben alweer 2 nieuwe leerlingen op school nl. Elisa
Oving en Jaylynn Alting.
Elisa is 29 januari 4 jaar geworden en Jaylynn is 30 januari 4 jaar geworden.
We willen beide meisjes vreselijk veel plezier en succes bij ons op school wensen.
Oproep: We hebben over een aantal weken lege blikken nodig. Wie wil ze sparen voor ons?
Nieuws uit groep 3 en 4
Deze week ronden we in groep 3 kern 6 af. We nemen de wintersignalering af, dit is een
belangrijk meetmoment om de vorderingen van het lezen in kaart te brengen. De kinderen
kennen nu alle letters en krijgen ook een echt letterdiploma mee naar huis. Volgende week
beginnen we met een nieuwe kern, deze gaat over piraten. Dit sluit mooi aan bij ons
leesproject. Met rekenen zijn we bezig met het optellen en aftrekken tot 10 met behulp van het
rekenrek. We kunnen splitssommen maken van 8, 9 en 10. Ook oefenen we met klokkijken.
Groep 4 heeft de taaltoets gemaakt van thema 5 en ook het
controledictee is gemaakt. Met rekenen houden we ons bezig met het
optellen en aftrekken over het tiental. Ook zijn we druk bezig met het
oefenen van de tafels, de tafel van 2 kennen we al en ook de tafel van 10
levert niet veel problemen meer op. Op het digibord spelen we een heel
leuk spel om de tafels te oefenen. Graag willen wij u ook het volgende
vragen; na de voorjaarsvakantie starten wij op school met een project techniek. Dit project
duurt bijna drie weken. Het thema voor de onder- en middenbouw is huizen bouwen. Nu lijkt
het ons erg leuk als er ouders zijn die in de klas iets willen vertellen over hun (technische)
beroep of misschien dat we zelfs een kijkje mogen nemen in een bedrijf. Alle ideeën zijn
welkom! We horen graag van u.
Nieuws uit groep 5 en 6
Op dit moment wordt er veel gelezen in onze groep. Het onderwerp is piraten/rovers
en we doen meen aan het lees virus, waarbij we goed ons best doen
om moeilijke vragen te beantwoorden. Ook doen er elke
vrijdagmiddag een paar kinderen een boekenbeurt.
Heel leuk en leerzaam. Deze week hebben we van spelling het signaal
dictee 5 gehad,
Volgende week volgt het controle dictee. Meester Jordy was deze week ziek.
Beterschap Meester.
Nieuws uit groep 7 en 8
Wat was het vorige week woensdag een leuk begin van de dag! Onze groep hielp mee bij de
opening van het voorleesontbijt. Ze speelden leuk op t lied dat alle kinderen zongen. Het
gemak, plezier en lef waarmee sommigen op t podium staan is zo mooi om te zien! Dat belooft
wat voor de musical straks! Groep 8 is druk bezig met het bezoeken van de open dagen en de
komende weken gaan we met elkaar bespreken welke school het worden gaat. Maar eerst
komen vrijdagmiddag de leerlingen van groep 8 van vorig jaar terug om ons te vertellen over de
grote en spannende overstap.

Hiep hiep hoera!!

zaterdag 4 februari
donderdag 9 februari
zaterdag 11 februari
zondag 12 februari
donderdag 16 februari

Sil van Hebel
Tom de Jonge
Sara Middel
Ingrid Katerberg
Noor Bouwknegt

groep
groep
groep
groep
groep

1
7
2
5
1
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