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Belangrijke data voor de komende periode:
maandag 9 oktober
dinsdag 10 oktober
vrijdag 13 oktober
donderdag 19 oktober
vrijdag 20 oktober
maandag 23 t/m vrijdag 27 oktober

weekopening juf Inge
fietsenkeuring
vergadering leerlingenraad
uitgifte Opsteker nummer 4
groep 1 en 2 vrij
herfstvakantie

groep 5 en 6
groep 1 t/m 8
groep 1 t/m 8
groep 1 en 2
groep 1 t/m 8

Nieuws uit het team
De Opsteker in een nieuw jasje.
Dit is de derde nieuwsbrief van dit schooljaar. En deze keer in een geheel nieuw jasje. Met de komst van de
nieuwe naam van onze vereniging zijn ook de websites en de nieuwsbrieven van een nieuw uiterlijk
voorzien.

Vertelgesprekken.
Afgelopen woensdag hielden we voor de eerste keer oudervertelgesprekken. Voor zowel leerlingen, ouders
als de leerkrachten was dat best wel even wennen. Gelukkig hielp de vragenlijst die van te voren was
ingevuld. Fijn om te zien dat zoveel mensen gehoor hebben gegeven aan de uitnodiging. U als ouder heeft
uw kind zien opgroeien, weet wat wel en niet werkt en heeft jarenlange ervaring met het begeleiden van uw
kind. Door deze kennis te delen kunnen leerkrachten hier nu gebruik van maken. Omdat juf Jolande deze
week ziek is vinden de vertelgesprekken met juf Jolande volgende week plaats.

De schoolfotograaf.
Woensdag heeft uw kind het inlogkaartje ontvangen van de schoolfotograaf. Via dit inlogkaartje kunt u de
foto’s bestellen. Bewaar hem goed of maak er een foto van.

Kinderboekenweek.
Zoals iedereen wellicht weet is de Kinderboekenweek van 4 t/m 15 oktober. Thema van de
Kinderboekenweek 2017 is: ‘Gruwelijk eng’. Tijdens de Kinderboekenweek staan spannende, griezelige
boeken in de belangstelling. We houden hierbij natuurlijk rekening met wat geschikt is voor de kinderen. We
werken tijdens deze periode nog meer dan anders rondom boeken. We rekenen op een fijne, spannende
Kinderboekenweek.

De dominee op bezoek
Op maandag 9 oktober tijdens de weekopening van groep 5/6 komt de dominee op bezoek . De dominee wil
graag kennis maken met de leerlingen van onze school. Ook wil ze graag wat vertellen over de kerkdienst
die op zondag 29 oktober om 10.00 uur in Schoonoord wordt gehouden.

Een nieuw gezicht
Ik ben Roald Vrieling. Ik ben 19 jaar oud en woon samen met mijn ouders in Aalden.
Ik ben een afgestudeerd onderwijsassistent. Mijn hobby’s zijn voetballen en
voetbaltraining geven aan de jeugd. Ik ben sinds afgelopen maandag aan het werk
als onderwijsassistent op CBS De Slagkrooie het is mij nu al erg goed bevallen en ik
vind het erg leuk. Ik hoop er een leuk, leerzaam en gezellig jaar van te kunnen maken
met iedereen.

Fietsenkeuring
Alle fietsen worden op dinsdag 10 oktober door een groep vrijwilligers van
Veilig verkeer Drenthe gekeurd. De leerlingen van de groepen 3 t/m 8
mogen op deze dag de fiets meenemen naar school. De keuring begint om
8.30 uur. Vandaag ontvangen de ouders een brief over de fietsenkeuring.

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 week zijn we begonnen met de kinderboekenweek.
We werken over het boek de gruffalo. We werken, zingen en spelen hierover.
We hebben al muizen en slangen gemaakt. Deze dieren komen voor in het boek.
Volgende week gaan we de gruffalo nog maken.
Ook de thematafel in de gang is al weer leuk versierd.
Verder gaan we deze week met de observatielijsten beginnen. T.z.t. zullen we deze observatielijsten met jullie
bespreken.
We hebben een nieuwe meester bij ons in de klas. Hij heet meester Roald . Dit vinden we natuurlijk heel fijn
en de afgelopen week hebben de kleuters al kennis met hem gemaakt. We hopen dat hij een fijne tijd bij ons
gaat krijgen.

Nieuws uit groep 3 en 4
Groep 3 is deze week begonnen in kern 2 van veilig leren lezen. U krijgt daarom ook de brief hierover weer
mee naar huis. Het zou fijn zijn dat u iedere dag even kort met uw kind oefent met het lezen van de woordjes
die aan deze brief vastzitten. Ook in groep 4 blijft het erg belangrijk om veel te lezen, gelukkig zitten we
midden in de kinderboekenweek. Het zal dan ook geen probleem zijn om leuke boeken te vinden om samen te
lezen en of om gewoon lekker voor te lezen. Het belangrijkste nieuws bewaren we natuurlijk voor het laatst, in
de klas hebben we namelijk deze week voor het eerst ondersteuning gekregen van meester Roald, hij helpt
waar hij kan en we zijn erg bij met hem!

Nieuws uit groep 5 en 6
De afgelopen week zijn we begonnen met thema 2 van taal. In groep 5 gaat het over enkelvoud en meervoud,
het alfabet, en het gebruik van hoofdletters. In groep hebben we het over de tegenwoordige en verleden tijd,
werkwoorden, persoonsvorm en afkortingen.
Hoofdstuk 2 van spelling maken we volgende week uit. De woordlijsten staan weer klaar op bloon.nl zodat de
kinderen goed kunnen oefenen.
Het signaaldictee van thema 2 is maandag 16 oktober, het controledictee volgt donderdag 19 oktober. We
kunnen het dan voor de herfstvakantie afsluiten.
Aanstaande maandag heeft groep 5 & 6 de weekopening. Bij deze bent u van harte uitgenodigd om te komen
kijken!

Nieuws uit groep 7 en 8
Dit keer geen groepsnieuws maar nieuws van twee leerlingen van deze groep die een geweldig initiatief
hebben genomen.
Verschillende kranten o.a.” Het dagblad van het Noorden” en “Coevorder huis aan huis “ schreven iets in hun
krant over de actie van Simon en Sanne.

Kinderen De Slagkrooie steunen onderwijsteam
Schoonoord - De leerkrachten van basisschool De Slagkrooie
doen donderdag 5 oktober mee aan de landelijke staking in het
basisonderwijs op het Malieveld in Den Haag met als inzet
verlaging van de werkdruk.
Om de leerkrachten een hart onder de riem te steken hebben
Sanne Zwiers en Simon Berkhout, leerlingen uit groep 7, het
initiatief genomen om met een handtekeningenlijst inwoners van
Schoonoord te bezoeken en hen te vragen de lijst te
ondertekenen. Volgens Sanne hebben de leerkrachten het veel
te druk. 'Als het zo doorgaat, worden de meesters en juffen ziek.'
Bron: Coevorder huis aan huis

Verjaardagen
zondag 8 oktober
dinsdag 10 oktober
donderdag 12 oktober
donderdag 12 oktober
vrijdag 20 oktober
zondag 22 oktober

Wout Grasdijk
Eevi Keuter
Dylan Dillerop
Jayden Dillerop
Britt van der Veen
Tycho van Noorloos

groep 5
groep 3
groep 4
groep 4
groep 4
groep 8

<8 KOP>
<TEKST>

