Belangrijke data voor de komende periode:
donderdag 7 februari
donderdag 7 februari
maandag 11 februari
maandag 11 februari

cito eindtoets
rapporten mee
weekopening juf Anita
contactavond

groep
groep
groep
groep

8
1 t/m 8
4
1 t/m 7

Nieuws uit het team
Open dag
Op donderdag 21 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 1/2. Ook staat deze morgen een rondleiding en een gesprek
met de directie op het programma.
‟s Avonds zijn alle ouders ook 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 van Schoonoord.
Van 18.30 uur tot 19.30 uur vindt de afsluiting van het project
„Drenthe vroeger en nu plaats‟ plaats. In de verschillende lokalen ziet u wat de leerlingen
hebben gemaakt. In de schoolzaal proeft u wat er vroeger zoal gegeten werd in Drenthe.
Kinderen kunnen deze avond met Ellert en Brammert op de foto. Met de fotopuzzeltocht over
Drenthe zijn prachtige prijzen te winnen. Er zijn optredens te bewonderen! Binnenkort
ontvangen de inwoners van Schoonoord en omstreken een flyer. Kortom, een leuk moment om
de school beter te leren kennen! (En natuurlijk zijn ook de grootouders en andere familieleden
van harte welkom!)
De nieuwe website
In samenwerking met Multimove en HFCM ontwikkelen we een nieuwe website. Deze website is
totaal vernieuwd. De teksten en de lay-out hebben een gedaantewisseling ondergaan.
Binnenkort gaat de nieuwe website online. We zijn benieuwd naar uw reactie.
De eindtoets
De resultaten van de eindtoets zijn opgestuurd naar Cito. Over enige tijd worden de ouders
uitgenodigd om de uitslagen te bespreken. Altijd weer spannend wat de uitslag wordt.
Contactavond.
Maandag spreken alle ouders met de leerkrachten over de vorderingen van de leerlingen. We
hopen dat de gesprekken naar tevredenheid verlopen. Is er te weinig tijd, schroom dan niet om
een vervolgafspraak te maken. Goede contacten is in het belang van ons allemaal!
Nieuws uit de groepen
Nieuws uit groep 1 en 2
Volgende week sluiten we het leesproject “toppers uit de bieb” af.
We hebben de afgelopen weken veel boekjes van Kikker gelezen. Inmiddels
kennen de kleuters alle figuren die in deze boekjes voorkomen nl. Kikker, Rat,
Varkentje, Haas, Eend. We hebben al veel kikkerwerkjes gemaakt, maar volgende
week gaat gr. 1 nog een kikker maken van een doos en gr. 2 gaat zelf een kikker
knippen en plakken. De afgelopen week heeft gr. 2 vingerpoppetjes gemaakt van
alle figuren uit het boek. Hiermee kunnen ze de verhalen naspelen. Dit gaan we
ook oefenen in de kring.
Nieuws uit groep 3 en 4
De rapporten gaan deze week mee! Wat hebben we er weer hard voor gewerkt! In groep 4 zijn
er een paar kinderen die thuis graag op de computer met de tafels willen oefenen. Daarom
volgen er hier een paar leuke site‟s die hiervoor gebruikt kunnen worden.
www.onlineklas.nl
www.tafels-oefenen.nl
http://tafeltjesleren.nl/
Groep 3 is deze week begonnen met kern 7 van veilig leren lezen! Wat gaat dat snel zeg!

CBS de Slagkrooie Ringstraat 22 7848BW Schoonoord tel:0591-382412 info@cbsdeslagkrooie.nl

Nieuws uit groep 5 en 6
In groep 5 en 6 zijn we weer druk bezig met het automatiseren van de tafels. Iedere dag
oefenen we 1 tafel. Dit doen we met een cd, zodat we de tafel mee kunnen zingen. Ook oefenen
we iedere dag op de computer. Op www.tafels-oefenen.nl kun je iedere tafel oefenen. Het zou
fijn zijn als uw kind dit thuis ook oefent. We zijn met rekenen blok 6 aan het afronden, en
beginnen met het nieuwe blok. Ook met taal beginnen we bijna aan een nieuw hoofdstuk. Groep
6 is met technisch lezen begonnen in het nieuwe werkboek. Druk bezig dus!
Nieuws uit groep 7 en 8
Het is een bijzondere periode… de aandacht ligt vooral bij groep 8 deze
twee weken. Ze maken de Cito Eindtoets en binnenkort zijn er gesprekken
over naar welke school ze straks zullen gaan! Als je wilt kiezen moet je
goede informatie hebben. En van wie kan je die beter krijgen dan van de
kinderen die het nét een jaar geleden zelf gedaan hebben? Daarom hadden
we vrijdagmiddag 1 februari een terugkommiddag georganiseerd. Alle
brugpiepers /oud groep 8-ers waren er, en wat hebben ze veel vragen
beantwoord. Over het fietsen, de vakken, huiswerk en de leraren
natuurlijk. Het was super! Heel hartelijk bedankt, enne…. De groep 8 van nu
worden volgend jaar de experts! (en ja, groep 7 heeft ademloos geluisterd.
Al deze spannende zaken komen er voor hen ook aan natuurlijk!)
WAWW – Ik ben een harde werker
Deze week letten we in de klassen vooral op de harde
werkers! Meestal wordt er iets gezegd als een kind zit te
dromen of niet doorwerkt, maar het is natuurlijk veel leuker
om te horen dat juf ziet dat je zo goed en lekker aan het werk
bent!
Ook thuis kunt u daar de komende week meer accent op
leggen. ”Werken” is dan misschien een groot woord, maar als u
ziet dat uw kind een taak(je) goed en achter elkaar afwerkt,
zeg daar wat van! “Joh, wat fijn dat je Minoes eten en drinken
hebt geven, nu hoeft ze niet meer op haar eten te wachten” of
”Ik zie dat jullie de afwas al klaar hebben, goed zeg! Harde werkers zijn jullie!”
Nieuws van de GMR
Via de nieuwsbrief willen wij graag meer bekendheid geven over de bezigheden van de GMR.
Vanaf nu willen wij u hierover regelmatig informeren.
Dinsdag 22 januari ‟13 vergaderen wij in de Fontein te Sleen.
Tijdens deze vergadering komen o.a. de volgende punten aan de orde:
De toekomst van onze scholen van de Vereniging.
Hoe kunnen wij onze scholen profileren.
Toezichthoudend lid van het Bestuur.
Over dit laatste punt iets meer.
Na de laatstgehouden ledenvergadering zijn de statuten van de VPCBO gewijzigd met het oog
op de Code Goed Bestuur. Wij mogen als GMR een lid voor het toezichthoudend deel van het
bestuur voordragen.
Een ieder, die denkt een bijdrage te kunnen leveren op het gebied van financiën,
onderwijskundig beleid of algemeen bestuur, roepen wij van harte op zich bij de directeur te
melden.
Namens de GMR , Ada van Breevoort

Hiep hiep hoera!!
vrijdag 8 februari
dinsdag 12 februari
dinsdag 12 februari
dinsdag 19 februari
Woensdag 20 februari

Sil Vollebregt
Ingrid Katerberg
Puck Bakker
Leroy Lapre
Sanne Zwiers

groep
groep
groep
groep
groep

7
7
8
2
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