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Belangrijke data:
maandag 18 t/m vrijdag 22 februari
maandag 25 februari
woensdag 27 februari
donderdag 28 februari

voorjaarsvakantie
start projectweken
luizepluisen
uitgifte Opsteker nummer 12

groep 1 t/m 8
groep 1 t/m 8
groep 1 t/m 8
groep 1 t/m 8

Nieuws uit het team
Veurlezen in het Drents
De voorlezers die in het Drents
gaan voorlezen komen op dinsdag
5 maart om 8.30 uur om in de
verschillende groepen voor te
lezen.
Het Huus van de Taol komt die
morgen met vijf voorlezers. Elk
kind waaraan voorgelezen wordt,
krijgt de Wiesneus, een tijdschrift
met Drentstalig (voor)leeswerk, puzzeltjes, een creatieve opdracht, een
recept, mooie illustraties e.d. De voorkant van de nieuwe editie - met
feest als thema - ziet u bijgaand. Aardig om te melden wellicht: de
Wiesneus komt dit jaar ook uit in Groningen, Overijssel en Gelderland;
onze Drentse uitgave is de basis, waarna voor de andere provincies de
eigen variant van het Nedersaksisch is gekozen.
We hopen dat u het voorlezen in het Drents een waardevolle activiteit
vindt.

Boomplantdag
Op woensdag 13 maart is het boomfeestdag. Deze dag wordt georganiseerd door de gemeente Coevorden.
In heel het land worden op die dag bomen geplant. Ook groep 5/6 gaat op die dag in het bos werken.Het is
nog een verrassing wat we op die dag precies gaan. Maar één ding is zeker, we gaan die morgen in de
natuur werken.

4 meiherdenking
De stichting 4 mei herdenking Schoonoord vraagt of wij als school medewerking willen verlenen aan de 4
mei herdenking. Deze herdenking vindt plaats op zaterdagavond 4 mei in het dorpshuis.
Drie leerlingen van groep 7 of 8 dragen dan een gedicht voor, voorafgaand aan de stille tocht.

Een brief over het luizenprobleem
Zoals u wellicht weet is hoofdluis in sommige groepen een hardnekkig probleem. Het is niet iets ernstigs,
maar wel vervelend voor uw kind en de andere leerlingen. Om deze reden ontvangt u vandaag een brief over
dit onderwerp. Voor iedereen is het belangrijk om de komende tijd extra alert te zijn.

Een ruimte voor de bovenbouwleerlingen
De ruimte voor onze oudste leerlingen is ingericht. Wanneer zij gebruik maken van na- of voorschoolse
opvang, dan mogen ze in deze ruimte hun tijd doorbrengen. Het spreekt voor zich zelf dat onder schooltijd
deze ruimte ook door onze leerlingen gebruikt kan worden.

levelwerk
Sinds enige tijd begeleidt juf Jeanette een groepje leerlingen
met levelwerk. Op woensdagmorgen bespreekt zij het extra
werk en kijkt ze samen met de leerlingen het werk na. Ook
geeft zij instructie, zodat de leerlingen in de week die volgt,
zelfstandig aan de opdrachten kunnen werken.

Techniek op het Hondsrugcollege
Drie leerlingen van onze school gaan op maandagmiddag in
het kader van techniek naar het Hondsrugcollege. De
afgelopen weken zijn onze leerlingen bezig geweest om twee
boekenstandaards te maken. Er werd flink gezaagd, getimmerd en geschuurd. Op
de foto zie je hoe Simon aan het werk is met een elektrische zaag.

Nieuws van Kids First
We sluiten het thema Hatsjoe! af en we beginnen na de voorjaarsvakantie met het thema ; eet
smakelijk.. Heeft u nog spulletjes thuis rondom dit thema horen wij dat graag, denkt u aan lege
verpakkingen, spullen voor ons 'winkeltje' waar we groeten, fruit en andere boodschappen
vandaan halen. speelgeld, een keukentje/ winkel wagentje etc.. Maar eerst wensen wij
iedereen een hele fijne vakantie! Groetjes.

Werken aan wat werkt
“Ik ben een harde werker”
Deze week letten we in de klassen vooral op de harde werkers! Meestal wordt er
iets gezegd als een kind zit te dromen of niet doorwerkt, maar het is natuurlijk veel
leuker om te horen dat juf ziet dat je zo goed en lekker aan het werk bent!
Ook thuis kunt u daar de komende week meer accent op leggen. ”Werken” is dan
misschien een groot woord, maar als u ziet dat uw kind een taak(je) goed en achter
elkaar afwerkt, zeg daar wat van! “Joh, wat fijn dat je Minoes eten en drinken hebt
geven, nu hoeft ze niet meer op haar eten te wachten” of ”Ik zie dat jullie de afwas
al klaar hebben, goed zeg! Harde werkers zijn jullie!”

Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerkrachten van de CBS De Slagkrooie
Ook in 2019 kunt u ons op de school tegen komen.
Wij zijn Claudia Bergsma, Anouk Ensink en Daan Heuver.
Gezamenlijk zijn wij het aanspreekpunt voor professionals en ouders als het gaat om opvoed- en/of
opgroeivragen, maar ook op gebied van zorg en
veiligheid.
Opgroeien en opvoeden is een breed begrip.
Daaronder valt bijvoorbeeld zindelijkheid, eetproblemen, 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 is wekelijks aanwezig op school voor het stellen van vragen met betrekking tot
opvoeden en opgroeien.
Daan komt ook op huisbezoek om kennis te maken of om bij te praten, ook als er niet direct iets aan de hand
is.
Daarnaast kunnen wij allen op vraag van ouders en/of professionals aanwezig zijn.
Hartelijke groeten,
Claudia, Daan en Anouk

Anouk Ensink
Jeugdverpleegkundige
a.ensink@ggddrenthe.nl
0882460246

Claudia Bergsma
Maatschappelijk werker
cbergsma@mwcoevorden.nl
0852735256

Verjaardagen
zaterdag 16 februari
dinsdag 19 februari
woensdag 20 februari
vrijdag
22 februari
zondag
24 februari
woensdag 27 februari
woensdag 27 februari

Noor Bouwknegt
Leroy Lapre
Sanne Zwiers
Dajleena Snijder
Sem Jungschlager
Davie Kikkert
Aaron Post

groep 3
groep 7
groep 8
groep 3
groep 4
groep 2
groep 3

Daan Heuver
Opbouwwerker
dheuver@mwcoevorden.nl
0633133269

