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Goede doelen
De leerlingen hebben vorige keer € 3,60 meegenomen. Alle gevers en geefsters: hartelijk bedankt!

Belangrijke data:
vrijdag
8 maart
vrijdag
8 maart
maandag 11 maart
donderdag 14 maart
donderdag 14 maart

controle hoofdluis
vergadering leerlingenraad
weekopening juf Deniece
open dag
uitgifte Opsteker nummer 13

leerlingenraad
groep 7 en 8
groep 1 t/m 8

Nieuws uit het team
De open dag.
Op donderdag 14 maart staan de deuren van onze school open. ‘ s Morgens is er voor toekomstige ouders
de gelegenheid om een kijkje te nemen op onze school. Deze ouders kunnen een bezoek brengen aan
groep 1. Ook staat deze morgen een rondleiding en een gesprek met de directie op het programma.
‘s Avonds zijn alle ouders en andere belangstellenden van harte welkom: of uw kind al op de Slagkrooie zit,
of dat u daar nog over nadenkt… op deze avond willen we ons als school presenteren aan alle mensen uit
Schoonoord en omgeving. Van 18.30 uur tot 19.30 uur is er een tentoonstelling over dieren in de nieuwe
wildernis.

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. We
gaan naar het bosgebied in de buurt van de Kiel. Dus vergeet die morgen niet je fiets mee te nemen.

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.

Kriebels op je hoofd
Vandaag en vrijdagmorgen 8 maart vindt een extra controle op hoofdluis plaats. Mocht uw kind ook hoofdluis
hebben, dan wordt u op de hoogte gebracht.

Nieuws van de activiteitencommissie
Worstenactie
Op 15 maart start de droge worstenactie.

Nieuws van Kids First
We werken over het Thema: 'Eet smakelijk'!
lege verpakkingen van boodschappen zijn nog steeds van harte welkom.
Kent u nog iemand die opzoek is naar een kinderdagverblijf, peuteropvang of Buitenschoolse
opvang of die gewoon nieuwschierig is, 14 maart doen wij mee aan de open dag van school.
Ook onze deuren zullen openstaan voor belangstellende, u bent van harte welkom.
Vrijdag 8 maart is er van 9.00 tot 10.00 weer peutergym, alle peuters zijn welkom, de toegang is gratis. Voor
ouders staat er koffie klaar

Nieuws van de blijehandjes club
Vandaag hebben we de eerste activiteit na de vakantie gehad .we hebben met de
kinderen sneeuwpoppen gemaakt van blikken (En dat met het mooie weer van vandaag
haha ) .er werd geverfd geknipt en geplakt en als eindresultaat kregen we 1 grote
sneeuwpop met 3 kleinere sneeuwpopjes .we hebben buiten wat gedronken en nog
heerlijk wat pepernoten gegeten en gespeeld en toen weer met de kids aan het plakken
dat toen de ouders kwamen waren de kinderen nog niet klaar maar hebben ze rustig
alles afgemaakt terwijl de ouders of gingen helpen of gingen wachten . Het was weer
een geslaagde dag en de kids zijn weer enthousiast naar huis gegaan .de volgende activiteit is woensdag 20
maart .

Werken aan wat werkt
“Ik ben eerlijk”
Eerlijk is een erg groot woord, en we hechten er veel waarde aan.
Soms is het wel moeilijk om eerlijk te zijn, als je wéét dat mama, papa
of juf teleurgesteld zal zijn in jouw gedrag. En toch… de komende
weken letten we extra op de (soms kleine)signalen dat kinderen toch
durven te zeggen wat goed of niet goed ging.
Thuis kunt u uw bewondering uitspreken:” Hé, wat eerlijk dat je zegt dat je al een koekje hebt gehad. Fijn om
dat te horen!” of “Ik ben niet blij dat je nog niet hebt opgeruimd, maar ben wel blij dat je het eerlijk zegt!
Zullen we samen even aan de slag?”

Nieuws uit de groepen
Groep 1 en 2
We zijn na de vakantie begonnen aan het NME project waarin dieren uit
de vergeten wildernis centraal staan. Het gaat om de otter, de witte reiger,
de winde, de das, de wolf en het edelhert. De komende 3 weken leren we
dus veel over deze dieren die bijna uitgestorven waren. Deze week
hebben we een bevermasker gemaakt en een spel windes voeren, eerst
vissen en dan de zoveel eten geven als op de buik van de vis staat. We
proberen wel tot 20, dat kunnen wij al best goed! In groep 2 leren we de
letter ‘e’ zoals in elf en emmer. Nemen jullie weer voorwerpen mee voor
op de kast?

Groep 3 en 4
We zijn allemaal goed uitgerust na de vakantie en zijn alweer hard aan het werk. Groep 3 gaat verder met
kern 7 van Veilig leren lezen, we leren nu woorden lezen met 2 medeklinkers vooraan, zoals smal. Met
rekenen maken we al echte sommen in een schrift. In groep 4 leren we met taal wat lichaamstaal nu precies
is en leren we hoe we een briefje kunnen schrijven om iemand te bedanken. Met rekenen zijn we bezig met
vermenigvuldigen en het optellen en aftrekken over het tiental en klokkijken. Ook zijn we deze week
begonnen met een natuurproject over dieren in de nieuwe wildernis. Dit project gaat over dieren welke
verdwenen zijn, maar nu weer terug komen, zoals de wolf en bever.

Groep 5 en 6
Robien jarig
Een hele speciale felicitatie voor deze lieve meid. In de vorige opsteker was
Robien niet genoemd. Om het goed te maken zetten we haar nu op deze
manier in het zonnetje. Maandag 18 februari is Robien 9 jaar geworden.
Alsnog van harte gefeliciteerd Robien, hopelijk heb je een hele fijne
verjaardag gehad!
Na een weekje vakantie, zijn we alweer lekker begonnen.
We beginnen deze week met het project: dieren in de nieuwe wildernis.
Rondom dit thema gaan we leuke dingen maken, bekijken, opdrachten doen.
Op de open dag kunt u het resultaat hiervan komen bewonderen.
Ook zijn we nog druk met ons leesvirus project. We hebben een echte rap gemaakt, en doen het goed met
de quiz.
Natuurlijk doen we ook nog gewoon aan rekenen, taal, spelling etc.
Al met al zijn we lekker druk!

Groep 7 en 8
Met de zonnige voorjaarsvakantie in ons achterhoofd, zijn we weer fris aan
de start gegaan!
Natuurlijk blikken we nog even terug op onze excursie naar het ziekenhuis.
De kinderen hebben genoten en hun ogen uit gekeken. We kregen zelfs
als klas een compliment van de medewerkers van het ziekenhuis, dat de
kinderen zo beleefd en geïnteresseerd waren. Top!
De projectweken zijn aangebroken. We werken schoolbreed aan het
project van NME: Dieren in de nieuwe wildernis. We hopen dat veel van
jullie op onze open dag (14/3) komen kijken naar wat we allemaal gemaakt
en geknutseld hebben. Bij deze zijn jullie van harte uitgenodigd!
Wij zijn inmiddels in Blok 4 van rekenen aangekomen. Ook hebben we
deze week de taaltoets van Thema 5. We hebben weer veel geleerd!
Verder zijn alle groep 8 leerlingen op schoolkeuzegesprek geweest met
hun ouder(s). Willen degenen die het inschrijfformulier van je toekomstige
school nog niet ingeleverd hebben, dat uiterlijk maandag 4 maart doen?
Alvast bedankt.

Verjaardagen
vrijdag
vrijdag
zaterdag
woensdag

1 maart
1 maart
2 maart
6 maart

Sanne Groote
Christian Sehlmeier
juf Beppie
Nayla Keuter

groep 5
groep 8
groep 6

