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Belangrijke data:
maandag 29 april t/m vrijdag 3 mei
donderdag 9 mei
vrijdag
10 mei
zondag
12 mei

meivakantie
uitgifte Opsteker nummer 17
peutergym
moederdag

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

Nieuws uit het team
Paasviering
Donderdag 18 april hebben we met alle groepen het Paasfeest gevierd; het Licht
overwint!
Een groot aantal kinderen had een rol tijdens deze viering. Dat is te zien op de
foto's.
Daarna hebben we met z'n allen gelunched. Fijn dat zoveel ouders daarbij hebben
geholpen!
Kijk voor alle foto’s op onze website:
http://www.cbsdeslagkrooie.nl/fotos/99/paasviering-2019

Een veilige school
Het is belangrijk dat leerlingen zich veilig en gekend voelen op school. Al jaren werken we met de methode
“Kinderen en hun sociale talenten”. Deze methode maakt werk van de sociale ontwikkeling van het kind en
stimuleert een prettig schoolklimaat. Elke week /twee weken besteden we aandacht aan sociale
vaardigheden.
We hebben met de leerlingen in de klas ook gesproken over de pleinregels en schoolregels. In overleg zijn
sommige regels aangepast. We weten nu goed van elkaar wat de afspraken zijn.
Omdat we nog meer aandacht willen besteden aan de sociale ontwikkeling van onze leerlingen gaat het
team de komende maanden op zoek naar een nieuwe methode. We verwachten van deze nieuwe methode
dat we de leerlingen intensiever kunnen begeleiden en dat we nog meer praktische tips krijgen.

Nieuws van de activiteitencommissie
Worstenactie
De afgelopen periode zijn de kinderen weer hartstikke druk geweest met de verkoop van de droge worsten.
Een actie die de Activiteiten Commissie ieder voorjaar organiseert, in samenwerking met Slagerij Knol, om
de Activiteitenkas te spekken. Van de opbrengst hebben we voor alle kinderen al eens nieuwe t-shirts
aangeschaft voor sportdagen en schoolreizen. Ook heeft opbrengst bijgedragen aan de aanschaf van een
mandschommel en kon er tijdens de schoolreizen iets extra’s voor de kinderen worden gedaan.

Dit jaar hebben de kinderen in totaal 1093 droge worsten weten te verkopen en is er een bedrag van € 400,opgehaald!
Supergoed van jullie!!
Wij willen Slagerij Knol, hartelijk danken voor de fijne samenwerking.
Namens de Activiteiten Commissie,
Anneke en Miranda.

Nieuws van Kids First
Op 12 april hebben wij een gezellige Koningsspelen gehad, het was behoorlijk koud, maar
erg leuk!
Van 29 april tot en met 5 mei is het meivakantie en is er geen
peutergroep.
Vrijdag 10 mei is er weer peutergym en alle peuters zijn weer van
harte welkom!
Vanaf mei zeggen wij 'Hallo' tegen Jouke en komt hij gezellig bij ons spelen.

Nieuws uit de groepen
Groep 1 en 2
In de afgelopen week hebben we gewerkt aan het thema 'lente'. Aan de
verteltafel leerden we hoe Jules zaadjes plant, in de klas hebben we gespeeld
in de bloemenwinkel met verschillende bloemen. Vraag maar na welke uw
kind kent!
Na de vakantie werken we nog een week over lenteonderwerpen zoals
bloemen en planten, jonge dieren.
In de 2e week na de vakantie stappen we over op het thema 'de boerderij'.
Zou u schone verpakking van zuivelproducten willen meenemen? Daar gaan
we dan mee aan de slag! Als we over de boerderij gaan werken mogen de kinderen ook boerderij knuffels
meenemen naar school.
We wensen iedereen een fijne meivakantie!

Groep 3 en 4
De paasdagen zijn weer voorbij en de vakantie staat voor de deur! In de klas wordt er
hard gewerkt aan de Moederdag cadeaus, dus mama’s niet zomaar de klas
binnenlopen ;) Groep 3 is al aan het werk met kern 10, dus thuis weer lekker veel
lezen! We merken in de klas dat de kinderen die thuis goed oefenen ook echt vooruit
gaan in de klas  Fijn! In de klas mogen we een lijstje maken van ons favoriete
buitenspeelgoed, we krijgen namelijk een eigen bak met spullen erin waar we mee
buiten mogen spelen.
De juffen van groep 3/4

Groep 5 en 6
Met de meivakantie voor de deur ronden we een aantal dingen af. Voor spelling hebben we blok 7 afgerond.
De toets is geweest, en we zijn nu aan het herhalen.
Deze week ronden we ook thema 7 af van taal. In groep 5 zijn we druk bezig
met zinnen verdelen in zinsdelen, de persoonsvorm en het onderwerp zoeken
in de zin. Dit valt nog niet mee, de kinderen vinden het erg lastig. In groep 6
zijn we bezig met directe en indirecte rede, dit gaat redelijk goed. De kinderen
hebben het al aardig onder de knie.
Met rekenen is groep 5 bezig met keersommen met tientallen, deelsommen
met rest en grote minsommen. Groep 6 is aan het oefenen met de
oppervlakte. Dit is nog erg lastig, dus we oefenen goed door.

Afgelopen week heb ik een bericht via Parro gestuurd, i.v.m. de ziekte van juf Deniece. Ik zag dat niet
iedereen het bericht gelezen had. Wilt u even kijken of het bericht bij u aangekomen is? Zo niet, dan hoor ik
dat graag van u. Dan kunnen we even kijken wat er aan de hand is. Net voor de Pasen hebben we afscheid
genomen van Mick. Hij gaat nu naar CBS De Kiel. We wensen hem veel plezier!

Groep 7 en 8
Door groep 8 ging vorige week een zucht van opluchting; de Eind Cito zat er op! Wij zijn trots op jullie, er is
hard gewerkt! Op 8 mei volgt de uitslag. Voor groep 7 komt er juist nog een belangrijke toets aan; de
Entreetoets. Deze toets nemen we af in de week van 13 t/m 17 mei. De uitslag van deze toets nemen we
mee in de prognose voor de schoolkeuze in het VO. Verder hebben
we een gastles gekregen over “Eten en Bewegen”, weten jullie
bijvoorbeeld hoeveel suikerklontjes er in een flesje AA-Drink zitten?
En in een glas Optimel? Wij nu wel! En om eerlijk te zijn, schrokken
we van het antwoord! Daarna deden we buiten nog een leuk spel.
Zie foto!
Ennnn….. de rollen voor de musical zijn bekend! We zijn al druk
begonnen met oefenen, dit kan ook thuis via de app! Het boekje
hebben we elke dag mee, want de ene dag oefenen we een lied,
dan weer een scene enz. We wensen jullie alvast een fijne
meivakantie en ik hoop velen van jullie te zien op 4 mei tijdens de
Dodenherdenking, waar Sanne, Ingrid en Vera een bijdrage aan leveren namens de Slagkrooie!

Verjaardagen
zondag
zondag
dinsdag

28 april
28 april
7 mei

Chayenne Moes
Joélle Vedelaar
Amy Jungschlager

groep 7
groep 3
groep 2

