Opsteker nr. 13 – 15 maart 2019
CBS ‘De Slagkrooie’
Ringstraat 2
7848 BW Schoonoord

0591 - 38 24 12
info@cbsdeslagkrooie.nl
www.cbsdeslagkrooie.nl

Goede doelen
De leerlingen hebben vorige keer € 26,40 meegenomen. Alle gevers en geefsters: hartelijk bedankt!

Belangrijke data:
vrijdag
22 maart
donderdag 28 maart
donderdag 18 april

groep 1 en 2 vrij
uitgifte Opsteker nummer 14
paasviering 13.00 uur vrij

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

Nieuws uit het team
Peuter- en kleutergym
Op een aantal vrijdagen wordt er extra peuter- en kleutergym door een vakleerkracht gymnastiek gegeven.
Deze lessen zijn voor peuters en kleuters uit groep 1. Ouders zijn van harte welkom om te komen kijken. We
leren kinderen van jongs af aan dat bewegen en sport ook plezier maken is. Daarnaast vinden we goede
bewegingslessen belangrijk, ook voor de allerjongste kinderen. Peuter en kleutergym is van 9.00 - 10.00 uur.
De eerst volgende keer is op vrijdag 10 mei.

Worstenactie
Op 15 maart start de droge worstenactie. De actie wordt georganiseerd door
twee leden van de activiteitencommissie. Vandaag ontvangen alle leerlingen
een invullijst.

Nieuws van Kids First
Donderdag 7 maart hebben wij onze BSO "chillhok geopend" Het
is een gezellige boel geworden, we hopen dat onze BSO kinderen
hier veel plezier gaan beleven!
Trip is nieuw komen spelen bij ons op de groep, erg
gezellig,welkom Trip!

Werken aan wat werkt
“ Ik kan zeggen wat ik vind”
“Nou, daar heeft die van mij geen moeite mee,” zult u misschien zeggen.(zeker
als uw kind al wat ouder is) Maar écht voor je eigen mening opkomen? Dat is
soms heel erg moeilijk! En kiezen, zeggen wat je zelf
vindt, vinden veel kinderen ook moeilijk. “Wat vind jij, zullen we morgen naar
…. ?” en dan oprecht luisteren en doorvragen, zal voor uw kind het signaal zijn
dat zijn of haar mening ook telt. Vraag de komende weken regelmatig: ”Wat vind
jij?” en benoem als uw kind zijn mening geeft of leuk vertelt over iets wat hij of zij
heeft meegemaakt. “Jij kan goed vertellen zeg!!Ik vind het leuk om te horen wat
jij er van vindt.”

Nieuws uit de groepen
Groep 1 en 2
We hebben heel veel geleerd in de afgelopen weken over de bever,
das en winde. Ook over de ooievaar, wolf en het edelhert hebben we
gezongen en gewerkt. Tijdens de projectavond heeft u het allemaal
kunnen horen, zien en bewonderen. We geven vrijdag veel werk mee:
de dassenburcht, de verrekijker, het bevermasker.
De komende week schakelen we over naar een nieuw thema:
Verkeer. Hier hopen we 4 weken over te werken. Wat voor soorten
auto's zijn er in het verkeer? Ook zullen we meer leren over veiligheid
op de weg. Wat betekenen al die borden aan de kant van de weg?

Groep 3 en 4
We zijn op dit moment druk aan het werk met het project dieren in de nieuwe wildernis. We hebben al veel
geleerd over de betreffende dieren. In onze klas hebben we onze
werkjes tentoongesteld. Op maandag 1 april om 9 uur, gaan we naar
het bos bij Schoonloo met een boswachter in het kader van
vorengenoemd project. We hebben al 1 ouder bereid gevonden om
een aantal kinderen van en naar het bos te vervoeren. Wie wil ook
mee? Het zal ongeveer anderhalf uur duren. Verder zijn we druk
bezig met kern 8 van Veilig leren lezen, de woordjes zijn vorige week
al mee naar huis gegaan. Wilt u deze af en toe oefenen met uw kind?
Met rekenen houden we ons bezig met de bussommen en tellen tot
30. Groep 4 leert met taal wat een lidwoord en zelfstandig
naamwoord is en kunnen we verkleinwoorden schrijven. Volgende
week wordt Kaj uit groep 3 geopereerd aan zijn arm. Alvast beterschap Kaj!

Groep 5 en 6
Wat zijn we druk met allerlei leuke dingen. We zijn halverwege ons
leesvirusproject. Het gaat best goed, en we hebben o.a. al een rap en
stripverhaal gemaakt. Ook zijn we druk geweest met het project:
Dieren in de nieuwe wildernis. We hebben muurkranten, ooievaars,
dassen, windes en nog veel meer gemaakt. U heeft het allemaal
kunnen bekijken tijdens de open dag. Afsluitend aan dit thema komt er
maandag nog iemand een gastles geven over de bever, en gaan we
nog op beversafari. En dan hebben we ook nog de boomfeestdag
gehad. Er was een leuk programma voor de kinderen bedacht. We
genieten erg van deze leuke dingen. Vanaf deze plek willen we Finn
veel beterschap wensen. Hij is aan zijn arm geopereerd.

Groep 7 en 8
Vorige week woensdag heeft Eva namens onze school
meegedaan aan de Nationale Voorleeswedstrijd, samen met nog
14 andere kinderen van andere scholen in de regio. Er mocht
maar één leerling door naar de volgende ronde; helaas is Eva dat
niet geworden… maar voor ons is Eva nog steeds de
voorleeskampioen van de Slagkrooie! Goed gedaan hoor!
Afgelopen weken zijn we druk met het project “Dieren in de
nieuwe wildernis” aan de slag geweest. Naast de theorie over de 6
verschillende dieren hebben we o.a. ook muurkranten,
pootafdrukken en geweien gemaakt.
Maar dit hebben jullie natuurlijk allemaal al bewonderd tijdens de
open avond! Aanstaande maandag hebben we nog een gastles
over de bever, waarna we op een andere (nog niet bekende) datum ook nog op beversafari gaan! Dat zal
dan voor ons meteen de afsluiter van dit project zijn. Volgende week staan er nog meer leuke dingen in de
agenda: Dinsdag 19 maart is juf Jolande jarig! We wensen haar een fijne verjaardag toe. En op vrijdag 22
maart krijgen we een gastles van de politie. Het onderwerp “Verslavingen” staat dan centraal. Verder heeft
groep 7 op maandag 25 maart en op 1 april (dit is geen grap;-) hun fiets nodig om naar de
workshops/ateliers op de Kiel te gaan.
Het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi komt er ook weer aan op 10 april! We hebben 1 meisjesteam met Vera,
Chayenne, Ingrid, Sophie, Kris, Nayla, Flore, Brit, Sophie en Yu-ni. En ook 1 gemengd team met Delano,
Sander, Simon, Timo, Maurice, Sanne, Audrey en Dominik. Superleuk dat jullie het voor onze school gaan
opnemen daar! Meester Herman is erbij aanwezig, maar beide teams zoeken nog wel een
spelleider/scheidsrechter. Wie weet is dat wat voor jou? Naast vaders/moeders, mogen ook oudere broers,
neefs, ooms e.d. zich daarvoor opgeven. Verder zoeken de teams ook nog chauffeurs die hen in Dalen
kunnen brengen en halen. Spelleiders én chauffeurs graag opgeven via jeannette.sok@fiers.nu Namens
onze sportievelingen alvast bedankt! Zodra de speelschema’s bekend zijn krijgen jullie meer informatie. Voor
in de agenda: woensdag 10 april om 15:00 uur op voetbalcomplex ’t Grootveld in Dalen!

Verjaardagen
zondag
24 maart
woensdag 27 maart
zaterdag 30 maart
zondag 31 maart

Tim Berkepies
Vera Wever
Owen Schuiling
Mick Kuipers

groep 5
groep 7
groep 1
groep 5

Prijswinnaar fotopuzzel groep 1/2
Sara Middel uit groep ¾ heeft het fotospel gewonnen! Je mag woensdag het prijsje bij juf Jenny ophalen.

