Belangrijke data voor de komende periode:
donderdag 11 mei
donderdag 11 mei
woensdag 17 t/m vrijdag 19 mei
vrijdag 19 mei
vrijdag 19 mei
maandag 22 mei
donderdag 25 mei
vrijdag 26 mei

studiemiddag
kinderen ’s middags vrij
schoolkamp
uitgifte Opsteker nummer 17
groep 1 en 2 vrij
weekopening juf Anita
Hemelvaartsdag (kinderen vrij)
kinderen vrij

team
groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep

1
7
1
1
3
1
1

t/m 8
en 8
t/m 8
en 2
en 4
t/m 8
t/m 8

Goede doelen
De leerlingen hebben vorige keer €20,50 meegenomen. Alle gevers en geefsters: hartelijk
bedankt!
Nieuws uit het team
Studiemiddag
Op donderdagmiddag zitten alle leerkrachten weer rond de tafel. Ze gaan dan onder andere
praten over activiteiten voor volgend schooljaar. Onderwerpen die aan de orde komen zijn:
 Welke scholingsmogelijkheden zijn er ?
 Welke activiteiten plannen we in het kader van kunst en cultuur?
4 mei
Al jaren vindt de 4 mei herdenking plaats in Schoonoord. Deze herdenking was om 19.00 uur in
het dorpshuis van Schoonoord en vervolgens was er de stille tocht naar het herdenkingskruis op
de begraafplaats aan de Brugstraat.
Techniekweken
Vorige week zijn de techniekklassen weer gestart. Ook enkele leerlingen van onze school
bezoeken de techniekklassen. Op dit moment zijn maar weinig leerlingen die de kans krijgen om
deze lessen te bezoeken. We hopen dat we volgend schooljaar meer leerlingen de gelegenheid
kunnen bieden om deze interessante lessen te volgen.
Terugblik Koningspelen
Op deze dag werd er veel bewogen door alle
kinderen van de Kiel en Schoonoord. De leerlingen
van de groepen 5 t/m 8 konden kennis maken met
allerlei sporten.
De kinderen van de onderbouw vermaakten zich
met allerlei spelletjes op het plein van CBS De
Slagkrooie. We willen alle ouders bedanken die ons
die dag geholpen hebben.
Doekoeactie
We ontvingen van de Coöp een grote doos met allerlei
ballen. De voetballen en basketbalballen zijn verdeeld
over de groepen.
We willen de ouders bedanken die voor ons gespaard
hebben.
Nieuws uit de groepen
Nieuws uit groep 1 en 2
Na een heerlijk weekje vakantie te hebben gehad, zijn we
nog steeds zijn we druk bezig met Moederdag, vaak hardop zingend, maar soms ook fluisterend
als er moeders in de beurt zijn.
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Want oh wat is het moeilijk om je stil te houden.
Geheimpjes bewaren kan best lastig zijn.
13 mei wordt Elina Martens 4 jaar. Zij is nu al aan het
proefdraaien, maar komt vanaf 15 mei volledig bij ons op
school. We willen haar heel veel plezier en succes wensen bij
ons op school.
Nieuws uit groep 3 en 4
Deze week zijn we begonnen in kern 10. We hebben gelezen over verzamelen en allerlei soorten
musea. Ook hebben we al moeilijke geleerd, zoals leeuw, kieuw, sneeuwpop en spreeuw.
Best lastig dus, maar we doen ons best! Met rekenen hebben we geoefend met het juist aflezen
van een kalender en we leren hoeveel wisselgeld we terugkrijgen bij het afrekenen in de winkel.
In groep 4 zijn we begonnen met een nieuw thema van taal. De nieuwe spellingwoorden zijn
ook mee gegaan naar huis. De data van de dictees staan erop vermeld. Voor de meeste
kinderen is het erg prettig om deze woorden af en toe even te oefenen, opschrijven werkt het
best. Flore heeft de allereerste spreukbeurt van groep 4 gehouden, dit ging super goed. We
weten nu heel veel over de orthodontist. Robien mocht de spits afbijten met de verteldoos. Dat
Robien heel erg van paarden houdt is nu wel duidelijk, ook had ze de oude brandweerhelm van
papa mee. Dat vonden de kinderen erg interessant.
Dan nog even het volgende; vorige week vrijdag heb ik iedere ouder een mailtje gestuurd ,naar
het bij ons bekende mailadres, met daarin een uitnodiging om deel te nemen aan Parro. Dit is
een app, die communicatie tussen school en ouders sneller en doelgerichter maakt. Nog niet alle
ouders hebben zich aangemeld. Het meest effectief werkt de app als alle ouders kunnen worden
bereikt. Mochten er vragen zijn, loop gerust binnen.
Nieuws uit groep 5 en 6
Zoals u wellicht in het stukje van groep 3/4 heeft gelezen zijn we bezig om de app van Parro op
te starten. Afgelopen maandag heb ik iedere ouder een mailtje gestuurd, naar het bij ons
bekende mailadres, met daarin een uitnodiging om deel te nemen aan Parro. Dit is een app, die
communicatie tussen school en ouders sneller en doelgerichter maakt. Nog niet alle ouders
hebben zich aangemeld. Het meest effectief werkt de app als alle ouders kunnen worden
bereikt. Mochten er vragen zijn, of is uw emailadres verandert, loop gerust binnen.
Met taal zijn we in groep 5 bezig met het enkelvoud en meervoud. We leren dat we de zin dan
soms iets moeten aanpassen. In groep 6 zijn we bezig met de overtreffende trap, zoals klein,
kleiner kleinst. Sommige zijn nog best lastig, neem graag, liever, liefst.
Met rekenen zijn we in groep 5 bezig met de klok. Hoe lang duurt iets, hoe laat
begint iets, en hoe laat is het dan afgelopen. Nog best lastig soms. In groep 6
leren we handig te rekenen met keer- en deelsommen. We zijn druk met
vouwblaadjes bezig geweest om dit goed voor ons te zien. Toch ook best nog
moeilijk. We oefenen hard door.
Het controledictee van thema 8 is donderdag 18 mei.
Nieuws uit groep 7 en 8.
De koffers zijn nog nét niet bepakt, maar oh, wat hebben we een zin in ons kamp! Volgende
week woensdag vertrekken we voor een paar dagen naar Schiermonnikoog. We hopen natuurlijk
op fantastisch strandweer! Ook zijn we met de musical begonnen, kortom.. alles wijst erop dat
er een afscheid zit aan te komen. Ook hebben we een aantal keren een gastles gehad om groep
8 (en 7 natuurlijk!) voor te lichten over het verkeer in de grotere stad. De dode hoek van een
vrachtwagen is verraderlijk, en we weten nu ook alles over het reizen met de bus. Voor 23 mei
zoeken we nog 1 a 2 vrijwilligers die in de ochtend willen meefietsen als de kinderen om
beurten in een echte vrachtwagen mee mogen rijden en zo zelf ervaren dat zichtbaar zijn iets is
waar je zelf voor moet zorgen. Wilt u zich bij Jolande of Ciska aanmelden?
Huiswerk:
Dinsdag 16 mei: signaaldictee spelling thema 9
Maandag 29 mei: controledictee spelling thema 9

Hiep hiep hoera!!
vrijdag 5 mei
zondag 7 mei
zaterdag 13 mei
dinsdag 16 mei
Woensdag 31 mei

Dewi Latumahina-Akkerman
Amy Jungschlager
Eva de Ridder
Lynn Cazemier
Simon Berkhout

groep
groep
groep
groep
groep

7
1
6
1
6
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