Belangrijke data voor de komende periode:
maandag 19 juni
vrijdag 23 juni
vrijdag 30 juni
vrijdag 30 juni
vrijdag 30 juni

weekopening juf Inge
studiedag (kinderen vrij)
groep 1 t/m 4 vrij
voorstelling
uitgifte Opsteker nummer 19

groep
team
groep
groep
groep

5 en 6
1 t/m 4
7 en 8
1 t/m 8

Goede doelen
De leerlingen hebben vorige keer € 9,45 meegenomen. Alle gevers en geefsters: hartelijk
bedankt!
Nieuws uit het team
Naschoolse activiteit
Woensdagmiddag 21 juni is er weer een naschoolse activiteit. Op deze middag kun je meedoen
aan oud Hollandse spelletjes. De activiteiten beginnen om 13.30 en eindigen om 15.30 uur.
De Avondvierdaagse
Leerlingen van onze school hebben de afgelopen week veel
wandelkilometers in hun benen. De meesten maakten een tocht
van 5 kilometer. De ouderen durfden het aan om maar liefst 10
km te wandelen. We willen de ouders van de
activiteitencommissie bedanken voor hun inzet. Het is elk jaar
weer een hele klus om alles goed te laten verlopen. Dus
nogmaals een groot compliment voor de activiteitencommissie.
PO in actie
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u informatie over de PO in actie op dinsdag 27 juni. U ontvangt
binnenkort nog meer informatie.
Techniekklas
Zoals u weet heeft onze vereniging een techniekklas 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 zijn
gegeven in Sleen en in Coevorden gegeven. Enkele leerlingen
van onze school hebben ook de technieklessen bezocht. Ze
hebben prachtige werkstukken gemaakt. Vanwege het
enthousiasme van de leerlingen
onderzoeken we of meer
kinderen de techniekklassen kunnen bezoeken.
Grote Schoonmaak van het plein
Het schoolplein heeft de afgelopen week weer een grote
schoonmaakbeurt gehad. Met een grote blazer is het plein
schoon geblazen. Al het onkruid is verwijderd tussen de tegels.
Het ziet er weer netjes uit.
Nieuws van Pinokkio
CBS de Slagkrooie heeft een samenwerking met K.d.v. Pinokkio en biedt dagopvang aan
kinderen tussen 0 en 4 jaar en buitenschoolse opvang aan kinderen tussen 4 en 12 jaar. Locatie
Schoonoord heeft een speciale peuteropvang voor kinderen tussen 2 en 4 jaar.
De dagopvang kent een verticale groep. Dit houdt in dat alle kinderen in dezelfde groep worden
opgevangen. Naast activiteiten als muziek maken, peutergym, knutselen en lezen, biedt deze
locatie ook het programma Uk en Puk aan. Deze vroeg- en voorschoolse educatie (VVE) sluit
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goed aan bij het basisonderwijs.
De buitenschoolse opvang werkt ook met een verticale groep. De locatie biedt voor- en
naschoolse opvang. Pinokkio Fit & Fun biedt de kinderen na schooltijd uiteenlopende activiteiten
op het gebied van sport en spel, kunst en cultuur en natuur en techniek. Ook tijdens de
schoolvakanties is er een uitgebreid aanbod van leuke activiteiten.
Met een enthousiast team van vaste leidsters waarbij persoonlijke aandacht en spelenderwijs
leren voorop staat!
Flexibiliteit staat bij Pinokkio voorop, alle wensen zijn bespreekbaar.
Voor meer informatie loop gerust eens binnen of bekijk onze site:
https://www.pinokkio.nu/locaties/kdv-bso-schoonoord/
Openingstijden peuteropvang (2 t/m 4 jaar)
Maandag t/m vrijdag 09.00-11.30 uur
Schoolvakanties gesloten
Maandag t/m vrijdag 07.00-18.30 uur
Schoolvakanties geopend
Openingstijden buitenschoolse opvang
Maandag t/m vrijdag VSO 07.00-08.30 uur
Schoolvakanties geopend
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 had gespeeld. Daar
werd hij vrolijk van!”
Nieuws uit de groepen
Nieuws uit groep 1 en 2
Wat hebben de kinderen genoten van hun schoolreis naar Zuidlaren. We hebben het ook erg
getroffen met het weer. De kinderen konden binnen en buiten hun hart ophalen.
We willen alle ouders die mee geweest zijn op schoolreis, hartelijk bedanken.
Zonder jullie hulp
hadden we dit niet
kunnen doen. De
afgelopen week
waren we bezig voor
vaderdag. A.s.
zondag is het dan
zover, dan mogen we
ons cadeautje
overhandigen.
Volgende week gaan
we aan de slag met
een vertelkoffer.
Deze koffer heet “de
kleine Kangoeroe”. A.d.h.v. materialen die in deze koffer zitten wordt het boek verteld.
Natuurlijk gaan we er ook over werken en zingen. We hebben er ook weer een nieuwe leerling
bij in gr. 1. Hij heet Aaron Post en hij komt in Schoonoord wonen. Aaron heeft eerst op een
school in Emmen gezeten. Juf Ina is 29 juni ook vrij en dan komt juf Tanja voor haar werken.
10 juli willen Reina en ik (juf Ina) onze verjaardagen vieren in gr. 1 en 2. De kinderen mogen
verkleed op school komen.
Groep 3 en 4
De afgelopen week is er weer hard gewerkt in de klas. Zo is er gewerkt aan ons vaderdag
cadeau, al kunnen we daar nu natuurlijk nog niet te veel over zeggen. We willen wel alvast alle
vaders een hele fijne Vaderdag wensen! Mocht er tussen het feestvieren door nog tijd zijn om
even de tafels te oefenen met de kinderen van groep 4, dan zou dat geweldig zijn! Groep 3 is
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inmiddels al weer halverwege kern 11 met veilig leren lezen, voor beide groepen geldt, blijf
thuis ook goed oefenen! Door alle onderwerpen die tijdens de spreekbeurten en verteldozen aan
bod komen wordt onze kennis flink uitgebreid. We hebben al een hoop interessante verhalen
gehoord! Ga zo door!
Nieuws uit groep 5 en 6
Wat een stilte in onze groep. We zijn heel hard aan het werk geweest
met de Cito toetsen. Het was veel en soms lastig, maar de kinderen
hebben echt heel hard hun best gedaan! We zijn trots op ze! Na al dit
harde werk staat er ook wat leuks voor de deur. Onze schoolreis! Samen
met groep 3 en 4 gaan we naar attractiepark Hellendoorn. We hebben er
nu al veel zin in. De kinderen hebben de afgelopen week een brief hierover meegekregen. Het
signaaldictee van thema 9 is: dinsdag 20 juni. Het controledictee volgt een week later op
dinsdag 27 juni.
Nieuws uit groep 7/8
Wat leren de kinderen hun tekst voor de musical goed! We staan versteld hoeveel kinderen hun
rol al uit het hoofd kennen. Fijn, want nu kunnen we aan ‘spelen’ toekomen.
Wilt u uw kind ook helpen bij het oefenen? Natuurlijk doen we ook nog wat
aan schoolwerk 
De Engelse toets was heel goed gemaakt, we zijn trots op jullie! Ook krijgt
groep 8 af en toe een andere opdracht dan ze gewend zijn.. bijvoorbeeld
een les verzorgen voor de leerlingen van groep 7!
Huiswerk:
Spelling: signaaldictee thema 10: maandag 19 juni
Spelling: controledictee thema 10 dinsdag 27 juni (LEST BEST!!!)

Hiep hiep hoera!!
donderdag 1 juni
woensdag 7 juni
vrijdag 9 juni
maandag 12 juni
maandag 12 juni
dinsdag 13 juni
woensdag 14 juni
vrijdag 16 juni
maandag 26 juni
maandag 26 juni
dinsdag 27 juni

Tess Doldersum
Tim van der Schuur
Evelien Katerberg
Lian Hindriks
Kian Weitering
Lennart Jongbloed
Manuela van Loon
Annemarie Katerberg
Dean Buutkamp
Lotte van der Werf
Dominik Snijder

groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep

4
3
8
4
6
7
1
3
8
2
3
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