Belangrijke data voor de komende periode:
vrijdag 17 februari
groep 1 t/m 4 vrij
maandag 20 t/m vrijdag 24 februari voorjaarsvakantie
maandag 27 februari
start project “Techniek”
maandag 6 maart
weekopening juf Ciska
vrijdag 10 maart
uitgifte Opsteker nummer 12
vrijdag 10 maart
vergadering leerlingenraad
donderdag 16 maart
open dag
donderdag 16 maart
einde project “Techniek”
vrijdag 24 maart
uitgifte Opsteker nummer 13
maandag 27 maart
start NME Project

groep 1 t/m 4
groep 1 t/m 8
groep 1 t/m 8
groep 7 en 8
groep 1 t/m 8
leerlingenraad
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 €18,85 meegenomen. Alle gevers en geefsters: hartelijk
bedankt!
Nieuws uit het team
Vragenlijst
U hebt vorige week per mail een verzoek ontvangen om een vragenlijst over de school in te
vullen. We hopen dat u even de tijd vindt om deze lijst in te vullen. Over enkele weken
berichten we u over de uitkomsten.
Techniekklas
Na de voorjaarsvakantie starten we met de techniekklassen. Drie leerlingen van onze school
doen hier aan mee. In deze 8 lessen gaan zij meer leren over techniek.
Pinokkio
De medewerkers van Pinokkio en de collega’s van CBS De Slagkrooie werken steeds meer
samen. Zo zal ook Pinokkio op 16 maart een open dag houden. Ook gaan we vaker in deze
nieuwsbrief aandacht besteden aan de activiteiten die plaatsvinden in de opvangruimte van
Pinokkio.
Brugpiepers op bezoek
De leerlingen van groep 7/8 lieten zich vrijdagmiddag
informeren over het reilen en zeilen op het VO.
Tientallen vragen werden beantwoord. Aan het eind
van de middag werd onder het genot van een
drankje en een versnapering nog even ervaringen
uitgewisseld. We willen onze oud-leerlingen
bedanken voor hun aanwezigheid.
Nieuws uit de schoolkring
Op dinsdag 7 februari heeft de schoolkring voor de
derde keer vergaderd. In deze vergadering zijn de
volgende zaken o.a. besproken:
 Het uitzetten van een enquête over een eventuele verhoging van de ouderbijdrage
 Samenwerking tussen CBS De Kiel en CBS De Slagkrooie
 Het schoolondersteuningsprofiel
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Nieuws van Pinokkio

Het was een gezellig voorleesontbijt
De techniekklas VPCBO-Coevorden
In schooljaar 2012 -2013 is de VPCBO Coevorden gestart met een bovenschoolse plusklas
voor meer – en hoogbegaafde leerlingen uit de bovenbouw. Vorig schooljaar is ons aanbod
uitgebreid met een techniekklas.. Dit was een groot succes. Het is dan ook niet verwonderlijk
dat deze techniekklas een vervolg krijgt. Dit schooljaar krijgen de lessen een iets andere
inhoud. De lessen worden niet alleen in de klaslokalen van onze Vereniging gegeven maar ook
op andere plekken zullen onze leerlingen kennis maken met techniek.
De techniekklas is in het leven geroepen voor kinderen die geïnteresseerd zijn in techniek en
graag met de handen werken. Het zijn kinderen met een praktische intelligentie die het
geweldig vinden om iets te maken.
De technieklessen worden in Sleen en in Coevorden gegeven. Twee ervaren leerkrachten gaan
de kinderen begeleiden. De leerlingen die worden uitgekozen om deel te nemen aan dit project,
gaan in het voorjaar vier dinsdagmiddagen of donderdagmiddagen zich bezighouden met
techniek.
Werken aan wat werkt
“Ik ben eerlijk”
Eerlijk is een erg groot woord, en we hechten er veel waarde
aan. Soms is het wel moeilijk om eerlijk te zijn, als je wéét
dat mama, papa of juf teleurgesteld zal zijn in jouw gedrag.
En toch… de komende weken letten we extra op de (soms
kleine)signalen dat kinderen toch durven te zeggen wat goed
of niet goed ging. Thuis kunt u uw bewondering uitspreken:
”Fijn om dat te horen!” of “Ik ben niet blij dat je nog niet hebt
opgeruimd, maar ben wel blij dat je het eerlijk zegt! Zullen we
samen even aan de slag?”
Nieuws uit de groepen
Nieuws uit groep 1 en 2
We hebben samen enorm genoten van dit thema. Ook
hebben we veel geleerd.
We hebben moeilijke woorden geleerd als
bandana/roer/kraaiennest/vlot/verrekijker/schatkaart/lan
drotten/zeerover enz.
Maar we hebben ook een lied geleerd en heel veel
werkjes gemaakt over piraten.
Verder hebben we gegymd met en over piraten, taal- en
rekenlesjes over piraten gedaan. Al met al is de klas erg
gezellig geworden.
Na de voorjaarsvakantie starten 2 nieuwe leerlingen in
gr. 2. Het is een tweeling en ze heten Sebastiaan en Lisanne Grevenstuk. Ze komen hier in
Schoonoord wonen en ze zijn kinderen van de eigenaars van bloemenwinkel Creanetta.
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Ook komt na de voorjaarsvakantie Davie Kikkert bij ons op school. Hij wordt 27 februari 4 jaar.
We willen hun allemaal heel veel plezier en succes wensen bij ons op school.
Oproep: We hebben over een aantal weken lege blikken nodig. Wie wil ze sparen voor ons?
Volgende week is het vakantie. We willen iedereen een hele fijne vakantie wensen.
Nieuws uit groep 3/4
Er stond een fles op het bureau van juf. We kregen flessenpost. In de
fles zat een schatkaart met achterop een geheime boodschap. Die
moesten we ontrafelen. We hebben dit enthousiast gedaan en we
kwamen erachter waar een schatkaart voor is en waar een schat ligt op
een schatkaart.
Zo begon de nieuwe kern van Veilig Leren Lezen. Kern 7. We hebben nu
alle letters gehad en gaan de letters combineren. Zo hebben we al de
‘sch’ van schip en de ‘ng’ van ring geleerd.
We wensen iedereen een fijne vakantie!
Nieuws uit groep 5 en 6
We hebben de laatste weken heel veel gelezen. We lezen over piraten, lezen spannende boeken
en maken opdrachten voor Leesvirus en hebben onze boekbesprekingen bij juf Ciska. Voor het
Leesvirus zijn we zelfs bezig met een eigen krant waarbij we
een echte redactie hebben en journalisten die voor interviews
en nieuwtjes zorgen. Ook hebben we vorige week onze
weekopening gehad. Dat was eerst best spannend maar ging
uiteindelijk hartstikke goed. We hebben het druk gehad en erg
hard gewerkt en aan onze rapporten te zien hebben we ook
goed ons best gedaan. Na de vakantie beginnen we met een
techniekproject. Een paar middagen komt groep 4 dan gezellig
bij ons en gaan we hier samen mee aan de slag. 9 maart gaan
we zelfs een kijkje nemen in de gevangenis. Ook gaan we verder met een nieuw thema voor
taal en spelling. Meester heeft hiervoor weer de woordjes klaargezet in Bloon.nl, zodat we flink
kunnen oefenen. 7 maart hebben we dan ons signaaldictee. Het controledictee hebben we op 16
maart. Voor de techniekweken kunnen we trouwens nog wel wat hulp gebruiken. Daarom willen
via deze weg jullie, als ouders/verzorgers, vragen: Wie willen/kunnen helpen in de klas op
maandag- en donderdagmiddagen tussen 27 februari en 13 maart? Op deze dagen gaan
we aan de slag met allerlei creatieve bezigheden op het gebied van techniek. Melden kan bij
meester Jordy of via uw kind in groep 5/6. Bij voorbaat dank.
Nieuws uit groep 7 en 8
We zijn begonnen aan ons techniek project. In de bovenbouw werken we
aan Techniek en mijn Talent, een erg leuk project waarbij kinderen ook
ontdekken waar hun eigen talenten liggen. We hebben verschillende
ouders bereid gevonden om als gastdocent te komen vertellen over hun
beroep, en welke talenten daarvoor nodig zijn. Ook gaan we op bezoek in
het ziekenhuis, een excursie waarbij we een hoop techniek zullen
tegenkomen! Op 2 maart gaan we. En we zoeken nog ouders die willen
rijden. Om half negen naar Emmen, en de precieze tijd van terugrijden
hoort u nog. U kunt ondertussen lekker even winkelen, of gewoon weer
naar huis.. net wat u wilt. Graag horen we van u! Meldt u zich aan bij de juffen? Alvast bedankt!

Hiep hiep hoera!!

zaterdag 18 februari
zondag 19 februari
maandag 20 februari
woensdag 22 februari
vrijdag 24 februari
woensdag 1 maart
woensdag 1 maart
donderdag 2 maart
maandag 6 maart
zondag 19 maart
vrijdag 24 maart

Robien Mulder
Leroy Lapre
Sanne Zwiers
Dajleena Snijders
Sem Jungschlager
Sanne Groote
Christiaan Sehlmeier
Beppie
Nayla Keuter
Juf Jolande
Tim Berkepies

groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep

3
5
6
1
2
3
6

groep 4
groep 3
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