Belangrijke data voor de komende periode:
maandag 18 maart
donderdag 21 maart
donderdag 21 maart

weekopening juf Ina
open dag
afsluiting projectweek

groep 1
voor iedereen
groep 1 t/m 8

Zending over Grenzen
De leerlingen hebben vorige keer € 22,40 meegenomen. Alle gevers en geefsters: hartelijk
bedankt!
Nieuws uit het team
Voorbereidingen open dag
De afgelopen week was het een drukte van belang op school.
Leerkrachten en leerlingen bereiden zich voor op de open dag.
In de schoolzaal werd een decor gebouwd waar je met Ellert
op de foto kunt. In week 13 is de foto klaar. Meneer Bert
richtte een koffiehoekje in en een lid van de
activiteitencommissie zocht in haar keuken een grote pan om
de bruine bonen warm te maken.
Paasviering
Op donderdag 28 maart gaan we het paasfeest vieren. Deze paasviering wordt gehouden in de
schoolzaal van de school. Alle kinderen en leerkrachten werken mee aan deze viering. Deze
viering zal gehouden worden aan het eind van de morgen. Na de viering gaan de leerlingen in de
schoolzaal genieten van een paasmaaltijd. De activiteitencommissie zal deze maaltijd verzorgen.
Om 13.00 uur is deze maaltijd afgelopen. De kinderen zijn dan vrij.
WAWW - 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
Nieuws uit groep 1 en 2
We zijn begonnen met het project over Drenthe en Oek.
Oek is een jongetje dat 5000 jaar geleden leefde in Borger. Hier
zijn een aantal prentenboeken over geschreven.
D.m.v. deze boeken laten we de kinderen zien hoe Oek vroeger
leefde. De kinderen zijn erg enthousiast over het thema. We
proberen af en toe al echt Drents te spreken, maar dit valt nog
niet mee. We krijgen wel hulp van Oek die ook een tijdje bij ons
op school logeert. Woorden als everzwien, stoete, duuster, buuten hebben we over gehad.
De afgelopen week hebben we al een trechterbeker en een plaggenhut gemaakt.
Volgende week gaan we nog een geluksamulet maken.
Ook zijn we naar het hunebedcentrum in Borger geweest. De kinderen waren erg enthousiast en
hebben daar een echte trechterbeker van klei gemaakt. Kijk ook op de website
www.cbsdeslagkrooie.nl. Verder kregen we daar een rondleiding en hebben we veel geleerd over
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het leven van vroeger. We hebben gezien hoe de mensen er vroeger uitzagen, hoe een hunebed
eruit ziet. Volgende week gaan we het project afsluiten tijdens de open dag.
Nieuws uit groep 3 en 4
Deze week zijn Ellert en Brammert in onze klas gearriveerd.
We leren door de projectweek van alles over hoe het leven
vroeger was. We hebben op de kast in onze klas ook heel veel
spullen die ze vroeger gebruikten. We hebben ons eigen mini
Ellert en Brammert museum in de klas! We hebben een
filmpje bekeken hoe het er vroeger op een school aan toe
ging. Dat was toch even andere koek! Tussen de bedrijven
door werken we ook nog heel hard. Groep 3 is begonnen met
kern 8 (wat gaat dat hard) , de kinderen hebben de nieuwe
woordjes meegekregen. We willen u vragen deze woordjes
met uw kind te oefenen. In groep 4 zijn we druk bezig ons de tafels eigen te maken. Nog niet
alle kinderen hebben een sticker gehaald voor de tafel van 4. We willen u vragen deze tafel te
oefenen met uw kind.
Nieuws uit groep 5 en 6
Vanaf vorige week maandag hebben we een nieuwe leerling in onze groep. Javey is groep 6
komen versterken. We hopen dat je je gauw thuis voelt bij ons, en wensen je een fijne tijd toe
bij ons in de klas en op school! Ook in groep 5 en 6 zijn we begonnen met het project: Drenthe,
vroeger en nu. Tijdens de creamiddag zijn we bezig geweest met het stempelen van het
leesplankje, en het maken van het leesplankje van brooddeeg. Verder gaan we ons verdiepen in
de Drentse taal. We hebben al gezien dat sommige dieren in het Drents een hele gekke naam
hebben. Wist u bijvoorbeeld dat een iegelkaor een egel is?
Nieuws uit groep 7 en 8
Als u dit leest zijn de schoolkeuzegesprekken in groep 8 achter de rug. Goede
gesprekken
Met kinderen en ouders om zo een nieuwe school te kiezen voor volgend jaar!
Ook in onze groep werken we aan het project over Drenthe. De kinderen maken een
„trektocht‟ langs allerlei plaatsen in onze mooie provincie en ontdekken zo hoe deze zijn
veranderd in de loop der tijd. Tijdens de open dag op 21 maart kunt u alles komen
bekijken! We zijn ook druk aan t oefenen met een bijzonder lied… (nee, niet „t Drents
volkslied!)
Voordat het zover is, gaan we komende vrijdag pannenkoeken bakken voor de mensen
op t Ellertsveld. We doen ook dit jaar weer mee met de Nationale
Pannenkoekendag. In heel Nederland bakken jongeren
pannenkoeken voor ouderen in verzorgingsinstellingen. Een heel
waardevol contact ontstaat zo! Het betekent ook ,dat onze
leerlingen die vrijdag op school (of op t Ellertsveld) zullen
lunchen. Natuurlijk met een pannenkoek, maar neem voor de
zekerheid ook wat brood mee! Ook zouden we graag 2 ouders
hebben die met ons meegaan die morgen. We vertrekken tegen
kwart voor elf en zijn rond één uur weer terug op school.
Na de ochtend zijn we nog niet uitgebakken….
Op vrijdagmiddag 15 maart gaat onze groep een lekkere Drentse specialiteit maken:
Knieperties! Op de open dag kunt u dan proeven hoe heerlijk dat is. Daarvoor hebben
we nog wel een paar knieperties-ijzers nodig. Zou u die willen meegeven of
meebrengen naar school? Heel fijn!
Dus waar zijn we nog naar op zoek?
- 2 ouders die samen met juf Ciska de groep willen begeleiden op vrijdagmorgen 15
maart op t Ellertsveld
- Een aantal opscheplepels die tijdens het pannenkoekenbakken gebruikt mogen worden
- Knieperties ijzers voor vrijdagmiddag 15 maart.
Alvast bedankt!

Hiep hiep hoera!!
woensdag 20 maart
woensdag 27 maart

Maarten Pas
Vera Wever

groep 7
groep 1
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