Belangrijke data voor de komende periode:
donderdag 16 maart
donderdag 16 maart
vrijdag 24 maart
maandag 27 maart
vrijdag 31 maart

open dag
einde techniek project
uitgifte Opsteker 13
start NME Project
groep 1 en 2 vrij

groep
groep
groep
groep

1
1
1
1

t/m 8
t/m 8
t/m 8
en 2

Goede doelen
De leerlingen hebben vorige keer € 14,70 meegenomen. Alle gevers en geefsters: hartelijk
bedankt!
Nieuws uit het team
Vragenlijst
U hebt nog de mogelijkheid om tot 1 april de vragenlijst in te vullen. Met uw informatie kunnen
we ons onderwijs verbeteren. Dus als u tijd hebt dan graag even invullen.
Wisseling van de wacht
Volgende week start juf Inge weer met haar werkzaamheden. Ze heeft er weer zin in. We willen
juf Inge succes wensen. Tevens moeten we afscheid nemen van meester Jordy. Meester Jordy
heeft juf Inge vervangen tijdens haar zwangerschapsverlof. We willen meester Jordy heel
hartelijk danken voor zijn inzet en enthousiasme. Meester Jordy zien we vast nog wel eens
terug. Hij blijft als vaste invaller verbonden aan onze vereniging.
Ziekte
Om dit moment zijn er veel leerkrachten die geveld worden door de griepvirus. Het is een hele
toer om invallers te vinden. Ook is het lastig om één invaller in te zetten voor de vervanging. We
hopen dat de leerkrachten weer snel hersteld zijn.
Projectweken
De afgelopen tijd hebben alle groepen zich
intensief bezig gehouden met techniek. Deze keer
was het onderwerp: Bouwen en beroepen. De
leerlingen hebben verschillende excursies gemaakt.
Ook meerdere gastsprekers vertelden over hun
beroep.
Open dag
Op donderdag 16 maart staan de deuren van onze
school open. ‟s Morgens is er voor toekomstige
ouders de gelegenheid om een kijkje te nemen op
onze school. Deze ouders kunnen een bezoek
brengen aan groep 1/2. Ook staat deze morgen
een rondleiding en een gesprek met de directie op
het programma.
‟s Avonds zijn alle ouders ook van harte welkom:
of uw kind al op de Slagkrooie zit, of dat u daar
nog over nadenkt… op deze avond willen we ons
als school presenteren aan alle mensen van
Schoonoord. Naar aanleiding van de techniekweken
zal er een grote modeshow in de schoolzaal worden
gehouden. Ook verzorgen de kinderen van de
peuterzaal een optreden. Alle kinderen doen mee
aan de modeshow. Deze modeshow wordt
gehouden tussen 18.30 uur en 19.30 uur.
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Om 18.30 uur treden de peuters en de groepen 1 t/m 4 op. De ouders van deze leerlingen zijn
dan welkom in de schoolzaal. Om 19.00 uur treden de kinderen van 5 t/m 8 op. Dan zijn de
ouders van deze groepen welkom in de schoolzaal Vanwege ruimtegebrek hebben we dus
moeten kiezen voor twee tijden.
Samenwerking met CBS De Kiel
Op dit moment zijn er gesprekken gaande om de samenwerking met CBS De Kiel te versterken.
We willen meer gebruik maken van elkaars kwaliteiten. Op dit moment hebben de kleuters
gezamenlijk gymles. Dit is een succes. We onderzoeken nu of er meer van deze activiteiten
mogelijk zijn.
Werken aan wat werkt
“Ik kan zeggen wat ik vind”
“Nou, daar heeft die van mij geen moeite mee,” zult u misschien
zeggen.(zeker als uw kind al wat ouder is)Maar écht voor je eigen
mening opkomen? Dat is soms heel erg moeilijk! En kiezen, zeggen wat
je zelf vindt, vinden veel kinderen ook moeilijk. “Wat vind jij, zullen we
morgen naar …. ?” en dan oprecht luisteren en doorvragen, zal voor uw
kind het signaal zijn dat zijn of haar mening ook telt. Vraag de
komende weken regelmatig: ”Wat vind jij?” en benoem als uw kind zijn mening geeft of leuk
vertelt over iets wat hij of zij heeft meegemaakt. “Jij kan goed vertellen zeg!!Ik vind het leuk
om te horen wat jij er van vindt.”
Nieuws uit de groepen
Nieuws uit groep 1 en 2
Deze week zijn we druk bezig geweest met bouwen. De
kinderen hebben er veel plezier in. Ze kunnen al heel goed een
muurtje metselen in de bouwhoek en weten nu precies hoe ze
verspringend moeten bouwen.
Ook in de grote zaal hebben we met heel veel materialen
gebouwd. Er waren geweldige resultaten. Verder hebben we
ook met Sander Kikkert getimmerd. We mochten allemaal
proberen een spijker in een stuk hout te slaan. Dit was nog niet
zo gemakkelijk. De mouwen werden allemaal opgestroopt en
met vereende krachten lukte het ons.
Volgende week donderdag hebben we de open dag. ’s Avonds
komen alle kinderen met hun familie naar school en mogen ze
alles wat ze hebben gemaakt aan hun familie laten zien.
Ook worden in de komende weken de observatielijsten voor gr.
2 afgenomen. Deze lijsten worden op een later moment met u
besproken.
Nieuws uit groep 3 en 4
Deze week hebben we in groep 3 kern 7 afgerond en zijn we
begonnen met de nieuwe kern. We leren woorden met –nk (bank)
en –ch (licht). De nieuwe woorden gaan ook vandaag mee naar
huis. De toetsen van rekenen voor de beide groepen staan
volgende week op het programma. Groep 4 is druk met het leren
van het alfabet en aan het automatiseren van de tafels wordt ook
druk gewerkt. Naast al dat harde werken zijn we ook druk bezig
met het thema bouwen.
Groep 4 heeft samen met groep 5 en 6 gewerkt aan het thema en
groep 3 mocht samen met groep 2 huizen bouwen en
plattegronden nabouwen. Dit is best nog lastig. Gisteren hebben
we samen met Sander Kikkert een vogelhuisje getimmerd. En wat
kwamen er wat timmertalenten naar boven. Geweldig! Volgende
week donderdag mogen de kinderen tijdens een heuse modeshow
hun creaties tonen aan familie en andere belangstellenden. Wij
hebben er zin in!
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Nieuws uit groep 5 en 6
We hebben weer een drukke periode achter
de rug waarin we vol met techniek aan de
slag zijn geweest. Zo hebben we bezoek
gehad van groep 4 en zijn we met de hele
club aan de slag gegaan met het bouwen
van muren, huizen, flats, bestrating en zelfs
riolering. Deze week, op meester Jordy’s
laatste dag, hebben we er een leuke dag
van gemaakt. We zijn naar het
gevangenismuseum in Veenhuizen geweest.
Hier hebben we van alles geleerd over de
geschiedenis van de gevangenis en hoe het
er nu in de gevangenissen aan toe gaat. Dat
was toch wel erg leuk. Toen we terug waren op school hebben we meester Jordy flink verwend
met allerlei lekkers en cadeaus. Meester Jordy heeft het heel erg leuk gehad en wij ook met
meester Jordy. Hij heeft ons beloofd volgende week donderdag nog even te komen kijken met
de modeshow.
Maandag komt juf Inge weer terug en dat is voor de juf en de kinderen wel even weer wennen.
Mar juf Inge heeft er zin in en de kinderen hebben de juf toch ook best wel gemist.
Nieuws uit groep 7 en 8
Wat hebben we prachtige weken achter de rug! In het
kader van ons techniekproject werkt de groep aan Beroep
en Techniek, ontdek je talent. We hebben gastlessen
gekregen van ouders die een technisch beroep hebben, we
leerden programmeren, we zijn op excursie geweest naar
het Scheper ziekenhuis. Wat ontzettend leuk om op deze
manier zoveel te leren van en over elkaar. Op onze open
avond donderdag 16 maart kunt u komen bekijken wat we
geleerd en gemaakt hebben. En let u dan speciaal op de
techniek en verlichting bij de modeshow?

Hiep hiep hoera!!
zondag 19 maart
vrijdag 24 maart
maandag 27 maart
vrijdag 31 maart

juf Jolande
Tim Berkepies
Vera Wever
Mick Kuipers

groep 3
groep 5
groep 4
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