Belangrijke data voor de komende periode:
maandag 5 juni
dinsdag 6 juni
woensdag 7 juni
donderdag 8 juni
dinsdag 13 t/m vrijdag 16 juni
vrijdag 16 juni

2e Pinksterdag
vrij
verenigingdag(kinderen vrij)
schoolreis groep 1 en 2
avondvierdaagse
uitgifte Opsteker nummer 18

groep
groep
groep
groep
groep
groep

1
1
1
1
1
1

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

Goede doelen
De leerlingen hebben vorige keer € 11,95 meegenomen. Alle gevers en geefsters: hartelijk
bedankt!
Nieuws uit het team
Naschoolse activiteiten
Woensdagmiddag 24 mei was het
zover. Bijna dertig kinderen uit
Schoonoord en de Kiel maakten die
middag een prachtig versierde fotolijst.
De enthousiaste ouders zorgden ervoor
dat alles goed verliep. De werkstukken
zagen er prachtig uit en de ranja en
cake was heerlijk. Op 21 juni is er weer
een naschoolse activiteit.
Uitslag vragenlijst
We zijn tevreden over de uitslag van de vragenlijst die u in maart /april had kunnen invullen. De
leerlingen voelen zich veilig op onze school. Daar zijn we erg blij mee. De details van de
vragenlijst zullen besproken worden met de schoolkring. Wilt u graag zelf de enquête lezen dan
is dat mogelijk. Een exemplaar ligt ter inzage op school.
Avondvierdaagse
Al veel kinderen hebben zich opgegeven voor de
avondvierdaagse. Doe mee, het is leuk en het is
goed voor je conditie. Op de wandeldagen draag je
een prachtig nieuw shirt van onze school.
De bibliotheek op school
Vanaf schooljaar 2015 -2016 zijn we in
samenwerking met de bibliotheek bezig om het
leesplezier van leerlingen te verhogen. “De
bibliotheek op school” bestaat uit o.a. de volgende
bouwstenen:

1. Activiteiten
In alle klassen is dagelijks aandacht voor vrij lezen (in ieder geval 15 minuten per dag) en zijn
er activiteiten rondom leesbevordering en mediawijsheid. Leesvirus en de Drentse Kinderjury
maken onderdeel uit van het leesbevorderingsaanbod. De onderbouw kan gebruik maken van
twee voorleescollecties en daarnaast is er een aanbod op het gebied van
informatievaardigheden en mediawijsheid.
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2. Monitor
Alle betreffende groepen en leerkrachten vullen de monitor in en stellen op basis van de
resultaten het lees- en mediaplan bij. De bibliotheek draag zorgt voor de analyse van de
resultaten van de monitor.
3. Expertise
Bibliotheek en school zetten hun expertise om de lees- en mediapresentaties van leerlingen te
verbeteren. De Bibliotheek zorgt voor scholing van de leescoördinator middels de training Open
Boek en adviseert en ondersteunt de school bij de uitvoering van de activiteiten binnen de
Bibliotheek op school.
4. Collectie
Alle leerlingen hebben toegang tot een actuele gevarieerde collectie in de school. De collectie
bestaat uit 5 boeken per leerling (voor scholen met minder dan 125 leerlingen wordt gewerkt
met wisselcollecties). De collectie wordt samengesteld en beheerd door de Bibliotheek.
Daarnaast zorgt de Bibliotheek ook voor een aantrekkelijke presentatie van de collectie in de
school.
Werken aan wat werkt
“Ik kan complimenten geven”
We hopen natuurlijk dat u uw kinderen overlaadt met
complimenten, iedere keer als er een aanleiding voor is! Maar
als kinderen elkaar complimenten geven, komen ze vaak nog
directer aan. “Wat leuk, ik hoorde je tegen Sonja zeggen dat ze
zo mooi kan tekenen. Daar werd ze wel blij van zag ik.” Of “Fijn
dat je tegen Mark zei, dat hij zo mooi op zijn gitaar gespeeld
had. Daar werd hij vrolijk van!”
Nieuws uit de groepen
Nieuws uit groep 1 en 2
Volgende week gaan we op schoolreis naar het sprookjeshof in Zuidlaren.
Eerst een paar dagen vrij en dan donderdag 8 juni is het dan zover.
De kinderen moeten om 9.15 uur aanwezig zijn en we vertrekken om 9.25 uur.
We zijn tussen 14.45 uur en 15.00 uur terug op school. De kinderen krijgen daar in het park
een geel t-shirt aan met het logo van onze school erop. Dit is voor de veiligheid, zo kunnen we
onze kinderen duidelijk herkennen. Deze shirts blijven eigendom van onze school. We hopen er
een prachtige dag van te maken! Ook krijgen we weer een nieuwe leerling
op school. Lizzy Alting wordt 10 juni 4 jaar.
We willen haar heel veel plezier bij ons op school wensen.
Ook gaan we de komende weken over vaderdag werken. Natuurlijk gaan
we iets maken voor papa.
Nieuws uit groep 3 en 4
Deze week beginnen we alweer in kern 11 met lezen. Wat gaat
het toch snel. Met rekenen oefenen we met het aftrekken met
tiental overschrijding, bv 14-6 en we gaan rekenen in
rekendriehoeken en getallenmuurtjes. Ook leren we wat even en
oneven getallen zijn. In groep vier zijn we met een nieuw thema
van taal begonnen. We hebben al geoefend met woorden van
zwak naar sterk te zetten en met spelling oefenen we met
woorden die op een –d eindigen en woorden met een open lettergreep in het midden. Klokkijken
met tien en vijf minuten oefenen we flink met rekenen en ook het werken met tabellen en
plattegronden komt de komende periode aan bod.
Nieuws uit groep 5 en 6
We zijn de afgelopen week begonnen met de nieuwe hoofdstukken van taal en rekenen.
Groep 5 is met taal bezig met het alfabet, en overbodig taalgebruik te filteren. Groep 6 is bezig
met werkwoorden, persoonsvorm en het onderwerp.
Met rekenen zijn we in groep 5 druk aan het meten geweest. Ook zijn we aan het werk met
(grote) keer- en deelsommen.
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Bij groep 6 komen de breuken weer langs. Dit blijft een lastig onderdeel, dus
we blijven er goed mee oefenen.
Verder loopt alles zoals het moet, dus we gaan lekker zo door!
Nieuws uit groep 7 en 8
Wat een heerlijk kamp was het! Met zonneschijn en regen, strand en wad,
spelletjes en ook chillen en kletsen. Lekker eten, plezier maken.. het was
fantastisch! Een bedankje aan de kinderen en begeleiders voor hun inzet.
Het was top!
Juf Jolande zit op dit moment thuis met een bezeerde knie. De dokter schreef een poosje
volstrekte rust toe, maar volgende week hoopt ze weer rustig aan te beginnen. Gelukkig helpen
de kinderen haar goed met allerlei 'loopwerk'!
En omdat leren nu eenmaal altijd doorgaat..
12 juni toets Engels
Fijn Pinksterweekend gewenst!

Hiep hiep hoera!!
woensdag 7 juni
vrijdag 9 juni
maandag 12 juni
maandag 12 juni
dinsdag 13 juni
woensdag 14 juni
vrijdag 16 juni

Tim van der Schuur
Evelien Katerberg
Lian Hindriks
Kian Weitering
Lennart Jongbloed
Manuela van Loon
Annemarie Katerberg

groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep

3
8
4
6
7
1
3

CBS de Slagkrooie Ringstraat 22 7848BW Schoonoord tel:0591-382412 info@cbsdeslagkrooie.nl

