Belangrijke data voor de komende periode:
Maandag 10 september
Weekopening juf Alie
Maandag 17 september
Weekopening juf Alie
Maandag 17 september
Voorlichting Ontruiming
Dinsdag 18 september
Informatieavond 19:00-21:00 uur
Donderdag 20 september
Ontruimingsoefening
Vrijdag 21 september
Start kunstproject “Aan de kook”
Maandag 24 september
Weekopening juf Anita
Dinsdag 25 september
Studiemiddag (kinderen vrij)
Woensdag 26 september
Schoonmaakochtend
Donderdag 27 september
Korfbaltoernooi
Vrijdag 28 september
Korfbaltoernooi

Geen groep
Geen groep
Groep 1 t/m 8
Ouders van alle groepen
Groep 1 t/m 8
Groep 5 en 6
Groep 3
Team

Een nieuw schooljaar ligt voor ons. Allereerst zijn we natuurlijk blij dat iedereen
gezond en uitgerust terug is op school. Wij hebben zin in het nieuwe jaar.
We hopen samen met de kinderen, samen met u, op een goed schooljaar.
Het nieuwe schooljaar
ligt weer voor ons.
Een jaar waarvan
we nog niet weten
hoe het zal verlopen.
Een jaar dat weer
bol zal staan
van de contacten.
Leerkrachten met leerkrachten,
kinderen,
ouders en verzorgers,
kinderen met kinderen,
……
We bidden God
om ons te helpen
in Zijn Geest
in het nieuwe schooljaar
met elkaar in school
om te gaan.
Betrokken en bewogen.
Om zo elkaar en onszelf
tot ons recht
te laten komen.
Team Cbs de Slagkrooie
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Maandagmorgen 5 september
Vele ouders/grootouders hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om hun kind
in het klassenlokaal te brengen. De kinderen en de ouders konden toen ook een
kijkje nemen in de andere groepen. Het was een drukte van belang. In de
schoolzaal stond de koffie klaar en er werd flink bijgepraat. Al met al was het een
gezellig begin van het nieuwe schooljaar.
Jaarkalender
Deze week heeft uw kind de jaarkalender meegekregen. Hierin staat allerlei informatie die
betrekking heeft op school. Ook data van activiteiten vindt u op de kalender. Bewaar de
kalender goed!
Telefoonkaart
Ook krijgt uw kind vandaag een gele telefoonkaart mee. Wilt u deze kaart volledig invullen voor
ieder kind en het weer meegeven terug naar school? Dan verzamelen wij de kaarten en kunnen
vervolgens heel snel een telefoonnummer vinden als dit nodig is.
Nieuws uit het team
Nieuwe leerlingen
We verwelkomen drie nieuwe leerlingen op school. Sebastiaan komt
van De Kiel. Maarten en Gaia wonen nu nog in Erm. Zij komen wonen in
Schoonoord.
We hopen dat ze een fijne tijd hebben op Cbs De Slagkrooie.
Informatieavond
Op 18 september is er een voor alle groepen. Dit keer hebben we voor een andere opzet
gekozen. Op deze avond zijn er twee informatierondes. De avond zal beginnen om ca. 19.00 uur
en eindigen om ca. 21.00 uur. Volgende week ontvangt u een uitnodiging.
Nieuws uit de groepen
Nieuws groep 1 en 2
De eerste week zit er al weer bijna op en zijn we met een frisse start begonnen.
Alle verhalen van de vakantie zijn verteld.
Deze week hebben we nog geen thema.
Wel gaan we een knutselwerkje maken voor aan de hoepel.
Volgende week beginnen we gelijk al met een voorleesproject.
We gaan werken over het prentenboek “eierdag”.
Alle kinderen krijgen dit prentenboek mee naar huis en een begeleidende brief.
Hierin staat precies wat de bedoeling is en wanneer het boek
weer mee naar school moet worden genomen.
Verder gaan we vanaf volgende week woensdag gymmen in
de grote zaal. De kleuters gymmen in hun hemd en
onderbroek en op blote voeten. Mocht u dit een bezwaar
vinden, hoor ik dit graag. Wilt u rekening houden met de
kleding en schoeisel die ze die dag aanhebben i.v.m. aan- en
uitkleden?
Oproep: We hebben volgende week eierdozen nodig waar 6 eieren inpassen. De andere
eierdozen waar 10 eieren inpassen, hebben we in overvloed.
Deze hoeft u voorlopig niet meer te sparen.
Nieuws groep 3 en 4
Het nieuwe schooljaar is begonnen, de kinderen van groep 3 kunnen zelfs
na een aantal dagen al woordjes maken en lezen! Het is nog wel even
wennen, maar er wordt al hard gewerkt. Ook groep 4 begint zijn draai al te
vinden. Voor technisch lezen hebben we een nieuwe methode gekregen en
daar zijn we druk mee aan het oefenen. In groep 4 mochten we Gaia Visser
verwelkomen.
We wensen Gaia een leuke tijd bij ons in de klas. De komende periode hebben wij een stagiaire
bij ons in de klas. Haar naam is Daphny Grondel, ze is 2e-jaars student aan de Pabo. We
wensen haar een leuke en leerzame tijd bij ons op school. In de loop van volgende week krijgen
de kinderen van groep 4 spellingwoordjes mee naar huis. Het zou fijn zijn, wanneer deze
woordjes thuis worden geoefend. De data van de dictees staan ook op het blad vermeld.
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Nieuws uit groep 5 en 6
Na zes heerlijke luie weken, mogen we nu weer aan het werk. En de
kinderen van groep 5 en 6 zijn fanatiek begonnen. Een aantal
kinderen vroeg maandag: “Juf, wanneer gaan we nu aan de slag?”
Dit is een goed teken, en we zijn dan ook gauw aan de slag gegaan.
Natuurlijk is het nog even wennen, maar met deze werkhouding gaat
het helemaal goed komen. In groep 5/6 hebben we ook dit jaar een
stagiair. Meester Marnik komt bij ons stage lopen. Hij is er nu de hele
week, en komt daarna iedere donderdag. We hopen dat hij een leuke,
leerzame tijd bij ons mag hebben. We zijn ook al naar de gym
geweest.
In groep 5/6 gymmen we dinsdag voor de pauze, en vrijdagmiddag gaan we om 13.00 uur naar
de sporthal.
Nieuws uit groep 7 en 8
In groep 7 hebben we twee nieuwe leerlingen! Maarten en
Sebastiaan, van harte welkom bij ons op school! Het lijkt
erop dat jullie je draai al wat gevonden hebben, en in deze
fijne groep gaat dat helemaal goed komen. In de bovenbouw
zijn we ook gestart met Estafette, de nieuwe methode over
technisch lezen. Even wennen allemaal, maar we werken er
hard aan.
In de Opsteker zetten we ook zoveel mogelijk wanneer uw
kind huiswerk heeft of wanneer er een toets is. Heeft u hier
vragen over, stel ze gerust!
Signaaldictee spelling: woensdag 19 september: blok 1
Controledictee spelling:dinsdag 25 september: blok 1
De kinderen krijgen een boekje mee waarin alle
spellingswoorden voor het hele schooljaar in staan. Wilt u dit
alstublieft goed bewaren? Bedankt!
Bedankt!
Met dit berichtje willen we iedereen bedanken voor de leuke
kaartjes, cadeautjes, bloemen die we hebben gekregen op onze
trouwdag! Het is fijn om te weten dat zoveel mensen met je
meeleven: leerlingen, collega’s, schoolkring, oudercommissie en
ouders. Wij hebben een fantastische dag gehad 29 juni!
Een aantal foto’s zijn (binnenkort) te bewonderen op de site.
Juf Inge en Mark

Nog net voordat deze Opsteker “ter perse” gaat, kunnen we melden dat er weer een dochter
geboren is bij de fam. Katerberg! We willen hen van harte feliciteren met hun 4 e dochter! Ze
heet Agnes. Heel veel geluk gewenst!
Hiep hiep
Vrijdag 14 september
Vrijdag 21 september
Zaterdag 22 september
Maandag 24 september
Zaterdag 29 september
Zaterdag 29 september
Zondag 30 september

hoera!!
Lesley Lahuis
Juf Alie
Jarmo Lahuis
Juf Anita en juf Ciska
Laureen Verhulst
Roy Smit
Camille van der Meulen

Groep 4
Groep 8
Groep 2
Groep 8
Groep 5
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