Belangrijke data voor de komende periode:
maandag 11 september
donderdag 14 september
maandag 18 september
donderdag 21 september
maandag 25 september
vrijdag 29 september

schoolfotograaf
informatieavond
nascholing(groep 1 en 2 vrij)
uitgifte Opsteker nummer 2
weekopening juf Anita
groep 1 en 2 vrij

groep 1 t/m 8
ouders/verzorgers
groep 1 en 2
groep 1 t/m 8
groep 3 en 4
groep 1 en 2

Goede doelen
De leerlingen hebben vorige keer €6,40 meegenomen. Alle gevers en geefsters: hartelijk
bedankt!
Opening schooljaar
Onze vereniging heeft een nieuwe naam gekregen. Op de eerste schooldag werd dat
bekendgemaakt. Onze vereniging heet voortaan Fiers. In de bijlage kunt u meer lezen over de
naamsverandering. Met trompetgeschal en onder luid applaus werd de nieuwe vlag gehesen.
Door de balonnenboog konden kinderen en ouders de school binnengaan.

Nieuws uit het team
Oktobermaand Kindermaand
Drenthe heeft Oktobermaand Kindermaand uitgroepen tot Kindermaand. Gedurende deze
maand worden kinderen en hun ouders in de weekenden gestimuleerd kennis te maken met
kunst en cultuur door middel van tal van activiteiten. Voor kinderen zijn voorstellingen,
workshops en lessen gratis te bezoeken.
Schoolfotograaf
Op maandag 11 september komt de schoolfotograaf.
Als er thuis nog kinderen zijn die nog geen vier zijn en u wilt graag dat zij samen
met uw schoolgaande kind op de foto komen, dan is dat geen probleem. Om
acht uur begint de fotograaf met fotograferen. U ontvangt een paar weken na
het fotograferen een persoonlijk wachtwoord met code waarmee u via internet
de schoolfoto's van uw kind kunt bestellen.
Bewaart u deze code goed! Wellicht is het verstandig om hier een foto van te
maken, zodat de inlogcode en wachtwoord bewaard blijven als de inlogflyer onverhoopt kwijt is
geraakt. Wanneer u de schoolfoto’s bestelt, krijgt u bij een voordeelset van de individuele foto
de klassenfoto gratis! Ook kunt u via internet andere formaten foto’s, canvas, verschillende
soorten plaatmateriaal, broodbakjes met naam en dergelijke bestellen.
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Jaarkalender
Maandag ontving uw kind de jaarkalender. Hierin staat allerlei informatie die
betrekking heeft op school. Ook data van activiteiten vindt u op de kalender. Wilt
u de kalender goed bewaren?
Telefoonkaart
Ook krijgt uw kind een “telefoonkaart” mee. Wilt u deze kaart volledig invullen voor
ieder kind en het weer meegeven terug naar school? Dan verzamelen wij de kaarten en kunnen
vervolgens heel snel een telefoonnummer vinden als dit nodig is
Het schoolplein
Sander Kikkert onze vrijwilliger heeft het schoolplein
een flinke opknapbeurt gegeven. De doolhof is
gesnoeid en al het onkruid is verwijderd. In
samenwerking met Jurgen Mulder is het zand in de
zandbak aangevuld. Mannen heel hartelijk dank voor
jullie hulp.
Informatieavond
Via uw kind hebt u een uitnodiging ontvangen voor de
jaarlijkse informatieavond. Deze informatieavond
wordt gehouden op donderdag 14 september.
Luizencontrole
Luizencontrole vindt plaats op: 1 november, 10
december, 7 maart, 9 mei en 4 juli
Werken aan wat werkt
“Elkaar helpen”
Komende twee weken is het thema: “elkaar helpen”.
Als juffen en meester letten we deze weken extra goed op, als
we zien dat kinderen elkaar -of ons, of zichzelf!- helpen. En
misschien merkt u het thuis ook op, als uw zoon of dochter de
borden naar de keuken brengt, zijn kleine broertje helpt met
veters strikken, de deur dichtdoet die open waaide of haar
grote zus een glas drinken inschenkt. Zeg er wat van, maak er
een opmerking over! “Fijn, dat je Maaike ook wat inschenkt” ,
Hè, lief dat je de deur voor me opendoet nu ik mijn handen vol
heb met de boodschappen”.
Nieuws uit de groepen
Nieuws uit groep 1 en 2
Hebben jullie allemaal een leuke vakantie gehad? Aan de verhalen van de kinderen te horen, was
dat het geval. We zijn in ieder geval weer met frisse moed begonnen. Deze week gaan we gelijk
al knutselen. We gaan een bloem maken die dit jaar aan de hoepel komt te hangen als versiering.
Volgende week beginnen we met een voorleesproject nl. de mooiste vis van de zee. Alle kinderen
krijgen dit boek mee naar huis. Het is de bedoeling dat dit boek zo vaak mogelijk wordt
voorgelezen (zie ook extra informatie). Ook op school wordt dit boek voorgelezen. Verder gaan
we over vissen werken en natuurlijk zingen. Ook gaan we verder met Smokey. Smokey de
(knuffel) hond komt bij alle kinderen logeren. Smokey zit in een tas en zo nemen de kinderen
hem mee naar huis. In de tas zit ook een opdrachtenmap. Thuis mag u met uw kind een
opdrachtenkaart invullen en deze na het invullen weer in de map doen. Ook zit er een
prentenboek over Smokey in de tas. Verder mag Smokey nog tanden poetsen ’s avonds, er zit
ook een tandenborstel in de tas. Donderdags geven wij de tas aan een kind mee en we willen
hem graag maandagochtend weer terug. Tot slot willen we jullie nog vertellen dat we 5 nieuwe
kleuters bij ons in de klas hebben. Dat zijn Jort Middel, Jason Tabink, Lisa ter Luun, Stacy
Kootstra en Thomas Huisman.
Jort, Jason en Lisa zijn in de vakantie 4 jaar geworden en Stacy wordt vrijdag 8 september 4
jaar. Thomas is in december al 4 jaar geworden maar is hier pas komen wonen in Schoonoord.
We willen hun allemaal een hele fijne en leerzame tijd bij ons op school wensen.
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Nieuws uit groep 3 en 4
Het nieuwe schooljaar is nog maar net begonnen en we zijn
alweer
druk aan het werk. Groep 3 kan al twee woordjes lezen, IK
en MAAN.
Ook zijn we al druk met rekenen en natuurlijk schrijven!
Lastig hoor
al die verschillende vormen en lijntjes… Ook groep 4 is hard
aan werk
geweest de eerste dagen van dit nieuwe schooljaar. Zo zijn
de eerste
rekenlessen, taallessen, woordenschatlessen en schrijflessen aan feit.
Gelukkig hebben we ook nog tijd voor andere dingen, zo zijn we al
wezen gymmen en knutselen en ook de eerste muziekles over
de “leeuw” was erg leuk!
Nieuws uit groep 5 en 6
De kop is eraf, na 6 weken vakantie zijn we weer begonnen.
Ietwat onwennig, gespannen, met veel zin of met wat tegenzin kwam iedereen binnen om hun
plekje te zoeken.
Al gauw was de spanning eraf, en leek iedereen al goed gewend.
We zijn begonnen in de boeken. Groep 5 begint deze week met spelling met de f en v woorden.
Groep 6 is bezig met ng en cht woorden. Groep 6 is ook al druk met werkwoorden en zelfstandig
naamwoorden.
Nieuws uit groep 7 en 8
Wat een leuke start van het schooljaar! De balonnenboog ter ere van de andere naam van onze
schoolvereniging, het cadeautje wat we kregen! En de meeste kinderen vinden het ook wel weer
fijn om naar school te gaan. Groep 7 nu écht bovenbouw en groep 8… ja is groep 8. Het
schooljaar waarin zoveel gebeurd en gaat veranderen! We hebben er zin in met elkaar! Volgende
week is er op donderdag een informatieavond voor alle ouders. Vooral voor de ouders van groep
8 ook erg interessant, want natuurlijk gaat dat vooral over… de volgende stap

Hiep hiep hoera!!
maandag 11 september
zaterdag 16 september

Timo Stam
Stefan Zwols

groep 7
groep 1
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Beste ouder(s)/ver leerkrachten van basisschool de Slagkrooie,
Graag stellen wij ons aan u voor.
Vanaf dit schooljaar kunt u ons op scholen in Coevorden tegenkomen.
Wij zijn Claudia Bergsma, Daan Heuver en Anouk Ensink.
Gezamenlijk zijn wij het aanspreekpunt voor professionals en ouders als het gaat om opvoeden/of opgroeivragen, maar ook op gebied van zorg en veiligheid.
Opgroeien en opvoeden is een breed begrip.
Daaronder valt bijvoorbeeld zindelijkheid, eet problemen, overgewicht, boze buien, opvallend
of druk gedrag op school/thuis, pesten , maar ook vragen over echtscheidingsproblematiek.
Wij kunnen u voorzien van adviezen en/of tips, maar kunnen ook langer ondersteuning bieden
als u daar behoefte aan heeft. Als ouder(s)/verzorger(s) kunt u rechtstreeks contact met ons
zoeken via onderstaande contactgegevens, daarnaast kan de leerkracht of internbegeleider
ouders ook in contact met ons brengen.
Opbouwwerker Daan Heuver is iedere eerste woensdag van de maand van 11:30 tot 12:15
uur aanwezig op school voor het beantwoorden van uw vragen.
Daarnaast is Daan iedere woensdag en donderdag aanwezig in het dorpshuis.
Mailen of bellen kan ook, zie onderstaande contactgegevens.
Claudia en Anouk kunnen op vraag van ouders en/of professionals aanwezig zijn.
Hartelijke groeten,
Claudia, Daan en Anouk

Anouk Ensink
Jeugdverpleegkundige
a.ensink@ggddrenthe.nl
0592 306 300

Claudia Bergsma
Maatschappelijk werker
cbergsma@mwcoevorden.nl
085 27 35 256

Daan Heuver
Opbouwwerker
d.heuver@mwcoevorden.nl
063 3133269/0852735256
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