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groep 3 en 4

Nieuws uit het team
PBS
Maandag zijn we op school gestart met PBS.
We deden dit met alle groepen in het speellokaal. Voor de vakantie
hadden alle juffen en meester al met elkaar afgesproken dat we graag
willen dat de kinderen van onze school zich veilig en prettig voelen op
alle gebieden. Dat zorgt ervoor dat kinderen nieuwe dingen kunnen
leren.
We hebben de kinderen laten zien dat de volgende woorden,
“waarden”, belangrijk zijn op onze school, Cbs De Slagkrooie.
Veiligheid, vertrouwen, verantwoordelijk, eerlijk en respect.
Heel veel kinderen konden al goed vertellen wat deze woorden
betekenen.

Om ervoor te zorgen dat alle kinderen dit gaan leren gaan we lessen geven. Lessen die laten zien hoe je je
moet gedragen op de verschillende plekken op school. De eerste lessen gaan bv over hoe je naar de wc
gaat en op het plein speelt. We maken hier mooie posters van die in de klas komen te hangen. Loop maar
eens binnen om ze te bekijken. Het komend jaar kunt u in de nieuwsbrieven vaak iets lezen hoe we met PBS
bezig zijn. We gaan u in oktober ook een avond op school uitnodigen zodat u nog veel meer dingen over
PBS te weten kunt komen.

De eerste schooldag
Op deze eerste maandagmorgen van het schooljaar kwamen ouders ( en opa’s en oma’s !) met hun kind op
school. De nieuwe klas bekijken en de nieuwe juf leren kennen. Het maakt het allemaal een beetje minder
spannend om aan een nieuw schooljaar te beginnen. Ook even kijken in de andere groepen was leuk! In de
schoolzaal stond de koffie en thee klaar en er werd flink bijgepraat. Al met al was het een gezellig begin van
het nieuwe schooljaar

Nieuwe leerkrachten en onderwijsassistenten versterken ons team
In groep 7/8 is Juf Esther deze week al begonnen. Voor een deel vervangt zij juf Jolande. Ook begroeten we
twee onderwijs assistenten. Juf Ilse zal op de morgens groep 5/6 ondersteunen en juf Ciska zal vier morgens
groep 3/4 ondersteunen.

De gegevenskaart
Alle leerkrachten hebben in hun la een telefoonboekje. Het boekje wordt veel gebruikt om even snel contact
met ouders op te nemen wanneer dat noodzakelijk is. U ontvangt vandaag de gegevenskaart met een korte
toelichting.

Activiteitenkalender
Maandag ontving u de activiteitenkalender. Er is 1 kalender per gezin beschikbaar.
Voor gescheiden ouders is per ouder een exemplaar beschikbaar. Mocht dit nodig zijn dan kunt u de
kalenders bij de directie komen ophalen.

Vakdocent gym
We gaan weer werken met een vakleerkracht voor de gymnastieklessen. Op de donderdagen krijgen alle
leerlingen les van een vakdocent. Net als taal en rekenen is bewegen een verplicht onderdeel van het
lesprogramma. De gymlessen maken kinderen van jongs af aan vertrouwd met sport- en beweegactiviteiten
en laat ze ontdekken wat ze leuk vinden.
Dit helpt ze een actieve leefstijl aan te leren en ook op latere leeftijd te blijven sporten en bewegen.
Leerkrachten en bewegingsonderwijs spelen een centrale rol hierbij.

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 en start op 6 september 2019.
Kom kijken, geef het door.

Muziek op schoot
Op een aantal maandagen wordt er muziek op schoot gegeven. Deze lessen
zijn voor peuters en kleuters uit groep 1. Ouders zijn van harte welkom om te komen kijken. Muziek op
schoot is van 9.00 - 10.00 uur en start op 9 september 2019. Kom kijken, geef het door.

Even voorstellen
Mijn naam is Esther Bakker. Ik ben 26 jaar en woon al mijn hele leven in Balkbrug.
Op maandag tot en met donderdag werk ik op de Slagkrooie in groep 7/8 en op
vrijdag werk ik in de Kiel.
In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te fitnessen en vind ik het leuk om een goed boek
te lezen. Ik hoop dat het een leuke tijd gaat worden, ik heb er in ieder geval zin in!
Met vriendelijke groet

Mijn naam is Ilse Brill. Ik ben 20 jaar en ik woon in Coevorden. Sinds vorig schooljaar
werk ik als onderwijsassistent bij Fiers. Vorig schooljaar heb ik gewerkt op de Fontein
in Sleen en dit schooljaar ben ik iedere dag op de Slagkrooie te vinden. Ik ben dan
iedere ochtend in groep 5/6.
In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te volleyballen en zoek ik vaak de gezelligheid op.
Ik heb er veel zin!
Groetjes Ilse

Nieuws van Kids First
De zomervakantie is alweer voorbij! wat fijn om iedereen weer te zien!
we hopen dat iedereen een hele fijne vakantie heeft gehad.We zijn
gestart met het thema: ''Welkom Puk!'' in deze 6 weken maken we
kennis met puk, puk is nieuw bij ons op de groep. Samen gaan we puk
wegwijzen op de groep. De kinderen helpen mee de groep gezellig te
maken, de kinderen laten puk zien waar het speelgoed staat en
ontdekken samen waarmee ze kunnen spelen, hoe we opruimen en iets
schoonmaken. Vanaf september gaan wij 1x in de maand naar het Ellertsveld om
daar leuke activiteiten te doen samen met de bewoners en de kinderen! Hierover
krijgen de ouders nog een brief mee naar huis.vanaf week 36 krijgen wij een
stagaire, zij zal zich nog voorstellen. Wij hebben er weer zin in, en hopen op een
gezellige en leerzame tijd samen! Groetjes Sanne, priscilla en Yvette

Nieuws uit de groepen
Groep 1 en 2
Het schooljaar zijn we met elkaar goed gestart! Er is alweer heerlijk gespeeld in de klas. We heten Nova,
Nova, Zoë, Iris en Youri van harte welkom in groep 1. De komende weken werken we over het thema Weer
naar school. We praten en lezen over naar school gaan, oefenen de woorden die daarbij horen en natuurlijk
oefenen we de afspraken op school en in de klas. Om de afspraken te oefenen gebruiken we nu, net als de
andere klassen, PBS. We hebben maandag en dinsdag al veel muntjes gespaard en de 1e groepsbeloning uit
het schatkistje al gedaan.
Via Parro houden we u ook op de hoogte van het reilen en zeilen in onze klas. Wanneer het u niet lukt om in
te loggen, wilt u het ons dan even laten weten?

Groep 3 en 4
Wat fijn dat er afgelopen maandag zoveel ouders met de kinderen een kijkje kwamen nemen in de klas.
Vooral voor de kinderen van groep 3 was het erg spannend, een nieuwe juf, twee juffen zelfs, een nieuwe klas
en een eigen tafel en stoel. En over de twee juffen gesproken, we zijn erg blij, dat juf Ciska bij ons in de groep
is komen werken. Juf Ciska werkt op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend. Op de
woensdagochtend werken zowel juf Anita als juf Marjan. We zijn meteen van start gegaan. Want zoals een
leerling al om twintig voor negen vroeg; beginnen we nog een keertje? Dus de boeken kwamen uit de kast en
groep 4 begon met taal. Groep 3 heeft meteen al een woord geleerd, namelijk ‘ik’. De kinderen hebben
allemaal een brief met informatie over kern 1 meegekregen. Ook staan er woordjes op. De bedoeling van de
lijst met woordjes zullen we nader toelichten op de informatieavond. We hopen op een fijn schooljaar!

Groep 5 en 6
We zijn weer begonnen! Wat was het fijn om alle kinderen maandag weer terug te zien op school! Nu zitten de
eerste dagen erop, en lijkt iedereen al een beetje gewend. We zijn begonnen met de eerste spellingslessen.
Groep 5 heeft het over samengestelde woorden, en groep 6 over woorden die eindigen op –ig en –lijk.
Met rekenen zijn we begonnen met de schaduwtoets van blok 1. Wilt u er samen met uw kinderen op letten
dat de kinderen op dinsdag en donderdag op de fiets naar school komen. En dat de gymtas gevuld is met
gymkleren en schoenen? Alvast bedankt!

Groep 7 en 8
Wat een warm begin van ons schooljaar! Letterlijk en figuurlijk… de kinderen en juffen vonden het fijn om
elkaar te zien. Voor groep 7 is het wennen nog een beetje groter, groep 8 is eindelijk… groep 8 waar ze zo
naar uitgekeken hebben. We werken vanaf dit schooljaar met een nieuwe methode rondom sociale
ontwikkeling. Elders leest u hier meer over. Juf Esther en juf Jolande merken dat dat al heel goed gaat in onze
nieuwe bovenbouwgroep! Wilt u vast 10 september noteren in uw agenda? Dan is onze informatieavond. U
kunt ons dan leren kennen, maar ontvangt ook veel relevante informatie over groep 7 en groep 8. Tot dan!

Verjaardagen
maandag 2 september
vrijdag 6 september
zondag 8 september

Tycho Martens
Agnes Katerberg
Stacy Kootstra

groep 5
groep 4
groep 3

