Belangrijke data voor de komende periode:
maandag 25 september
vrijdag 29 september
woensdag 4 oktober
woensdag 4 oktober
donderdag 5 oktober
donderdag 5 oktober
zondag 29 oktober

weekopening juf Anita
groep 1 en 2 vrij
dierendag
omgekeerde oudergesprekken/vertelgesprekken
stakingsdag(school gesloten)
uitgifte Opsteker nummer 3
kerkdienst

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

Goede doelen
De leerlingen hebben vorige keer €20,10 meegenomen. Alle gevers en geefsters: hartelijk
bedankt!
Nieuws uit het team
ACTIEDAG 5 OKT: SCHOOL GESLOTEN
Vorig schooljaar heeft de actiegroep “PO in actie” (PO = primair onderwijs) een prikactie
gehouden in het onderwijs. Veel scholen waren toen het eerste uur gesloten.
Leerkrachten van basisscholen maken zich ernstig zorgen over de toekomst van het onderwijs
en de toekomst van uw kinderen.
De enorme werkdruk en de lage salarissen hebben er in de afgelopen jaren voor gezorgd dat er
veel leerkrachten zijn gestopt en dat er weinig nieuwe leerkrachten zijn bijgekomen. Dit heeft
als gevolg dat we nú al kampen met een lerarentekort dat in de aankomende jaren schrikbarend
zal gaan groeien.
Nu hebben de onderwijsbonden besloten om de eisen voor verlaging van de werkdruk en
verbetering van de salarissen kracht bij te zetten door een stakingsdag uit te roepen en wel op
donderdag 5 okt. Zij worden hierbij gesteund door de werkgevers via de PO raad.
Dit betekent dat de Slagkrooie op donderdag 5 okt. a.s. is gesloten Voor eventuele opvang
kunt u contact opnemen met dagopvang Pinokkio. Hier ontvangt u begin volgende week meer
informatie over.
Vertelgesprekken
Op woensdag vier oktober starten we met de vertelgesprekken. In de vertelgesprekken krijgen
de ouders (en in groep 5 t/m 8 komen ook de kinderen mee) de mogelijkheid om over hun kind
te vertellen. Hoe is het kind thuis? Wat heeft zijn/haar belangstelling? Welke verwachtingen
liggen er voor het nieuwe schooljaar? De achterliggende gedachte van deze gesprekken is dat
ouders over deskundigheid beschikken die nodig is om de leerling tot volle ontwikkeling te laten
komen. Gedeelde verantwoordelijkheid van alle betrokkenen levert meestal meer resultaat op.
Door verantwoordelijkheid ontstaat er immers betrokkenheid. De Slagkrooie ziet meerwaarde in
het samenwerken met ouders. Door deze samenwerking voortdurend aan te gaan, verwachten
wij dat de kwaliteit van de school en het onderwijs beter wordt.
De vertelgesprekken duren 10 minuten. De kinderen krijgen een brief mee over de
vertelgesprekken met daarbij een opgavestrookje voor deze gesprekken.
De Opsteker.
We willen graag de Opsteker verspreiden via de mail. Al veel ouders ontvangen de nieuwsbrief
per mail. U kunt in onderstaand strookje aangeven hoe u de Opsteker wil ontvangen.
Wij willen de Opsteker graag( per mail / op papier ) ontvangen. Graag onderstrepen wat
gewenst is.
Naam:
……………………………………………
Mailadres …………………………………………..
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Nieuws uit de schoolkring
Op dinsdag 19 september had de schoolkring haar eerste bijeenkomst.
Miriam Buutkamp heeft afscheid genomen van de schoolkring, omdat haar
jongste kind naar het VO is gegaan. In de laatste vergadering voor de
zomervakantie hebben we haar hartelijk bedankt voor het vele werk. We
verwelkomen twee nieuwe leden. Lenny van de schuur en Mariska Oving
komen ons team versterken. Lenny neemt ook zitting in de m.r. Mariska zal
voortaan voor de notulen zorgen.
Nieuws van KDV Pinokkio
Pinokkio's peutergym.
Wat is er leuker dan bij
regenachtig weer te klimmen en
te klauteren in het speellokaal.
We lopen over de banken,
klimmen op de kast en springen
eraf. we stappen in de hoepels en
schuiven op onze buik door de
tunnel.
Een leuke binnen activiteit
waarbij gelet wordt op de
motorische ontwikkeling van de
peuters.
Pinokkio
kdv/bso en peuteropvang.
Werken aan wat werkt
“Luisteren naar elkaar”
De komende weken gaan we goed letten op kinderen die kunnen
luisteren. En dan bedoelen we niet (alleen) kinderen die doen wat er
gezegd wordt! Vooral het in staat zijn te luisteren naar elkaar, luisteren
naar wat een ander vertelt, tegen je zegt is erg belangrijk in een groep.
Is belangrijk voor het ontstaan van vriendschap!” “Zeg, ik merk dat je
goed naar Paul geluisterd hebt, wat knap!” , “Je stopte met plagen toen
Maartje dat vroeg, heel goed gedaan!” “Wat kan jij dit verhaal goed
navertellen !“ Ook thuis kunt u uw kind een compliment geven als het goed luistert. “Fijn dat je
doet wat mama vraagt, nu kunnen we sneller naar….” en “Zeg, knap hoor, je luisterde goed
toen oma vertelde over vroeger.”
Nieuws uit de groepen
Nieuws uit groep 1 en 2
Deze en volgende week gaan we nog verder met het prentenboek de
mooiste vis van de zee. We hebben al geknutseld over vissen,
gezongen over de mooiste vis van de zee.
Ook hebben we het verhaal al nagespeeld in het speellokaal.
Dit vonden de kinderen erg leuk. Wat weten ze al goed wat in het boek
staat. Ongelooflijk! Hebben jullie thuis het boek ook al vaak
voorgelezen?
Volgende week donderdag hebben de kleuters een voorstelling nl.
Olleke Bolleke.
Deze voorstelling is bij ons op school.
Olleke Bolleke gaat over jezelf mogen zijn. Het is een beeldende
voorstelling die ondersteund wordt door sfeervolle pianomuziek. De
voorstelling bestaat uit associatieve verhaaltjes die aansluiten bij de
wereld van peuters en kleuters. De vormgeving is eenvoudig en bestaat uit schuimrubber
kubussen. Met fantasie kun je hiermee alles maken wat je wilt.
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Nieuws uit groep 3 en 4
Onze klas is alweer een stuk gezelliger geworden nu de eerste
knutselwerkjes af zijn. Ook de verjaardagskalender hangt, zo
missen we geen feestje meer ! Groep 4 heeft het eerste
signaaldictee al gemaakt, dat ging best goed! Voor woordenschat
zijn we aan het oefenen met de volgende woorden uit het thema
wonen: bouwen, de fontein, de garage, gluren, de hark, de heg, het
hek, de stad, de stoep, het kasteel, de kelder, het plafond, de poort,
de schoorsteen, de verdieping, het balkon, het meubel, de regenpijp, schilderen en de
schutting. Groep 3 heeft al de volgende letters en woordjes geleerd: m, r,v,s,i, aa, ik, maan,
roos, vis, sok en aan. Ook voor rekenen zijn de kinderen druk bezig, het terugtellen vanaf 20
blijkt in groep 3 best wel lastig te zijn. Volgende week maandag heeft onze groep de
weekopening, we zijn al druk aan het oefenen om er wat leuks van te maken. In de klas hebben
we mooie nieuwe biebboeken gekregen om te lezen, dit wordt dan ook met veel plezier gedaan.
We hopen dat er ook thuis flink (voor)gelezen wordt! Wil iedereen er aan denken, de lijst in te
vullen voor het meehelpen, bij het lampionnen maken? Deze hangt op het raam van het lokaal
van groep 5/6. Alvast bedankt!
Nieuws uit groep 5 en 6
Wat fijn dat ze zoveel belangstellenden waren tijdens de
informatieavond. Wij vonden het een fijne avond.
De kinderen hebben inmiddels hun weg gevonden in de
groep, en er wordt hard gewerkt.
Vandaag is het eerste signaaldictee geweest, en volgende
week, 28 september, volgt het controledictee. Kinderen
kunnen hiervoor thuis oefenen met de bladen met woorden
die ze hebben meegekregen. Ook gebruiken we hiervoor de
website: www.bloon.nl. De kinderen kunnen hier thuis ook
op oefenen, de inlogcodes zijn op school.
Van taal ronden we ook het eerste thema al af, dit gaan we
volgende week herhalen en verdiepen.
Nieuws uit groep 7 en 8
Het is alsof we niet anders gewend zijn.. er wordt gewerkt alsof we al maanden bij elkaar in
deze groep zitten. Het zelfstandig werken is nog even wennen, maar het gaat goed!
Volgende week woensdag 27 september gaan we kinderpostzegels verkopen (met 400.000
andere kinderen in Nederland!). Om 12 uur mogen de kinderen Schoonoord door om deur aan
deur allerlei mooie kaarten en zegels te verkopen. Maakt u
met uw kind afspraken of ze meteen om 12 uur van start
mogen gaan of dat ze eerst thuis langs moeten gaan? U krijgt
nog meer informatie. We vinden het super dat iedereen zich in
wil zetten voor kinderen die het minder goed hebben.
Huiswerk:
Maandag: rekenhuiswerk meenemen om na te kijken
Dinsdag 26 september: Controledictee dictee thema 1 spelling

Hiep hiep hoera!!
zondag 24 september
zondag 24 september
dinsdag 26 september
vrijdag 29 september
vrijdag 29 september
vrijdag 29 september
maandag 2 oktober

Juf Anita
Juf Ciska
Jasmijn Jonkers
Sebastiaan Grevenstuk
Lisanne Grevenstuk
Laureen Verhulst
Reina

groep
groep
groep
groep

3
2
2
7
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