Belangrijke data voor de komende periode:
wo 29 t/m vr 31 mei
maandag 3 juni
dinsdag 4 juni
woensdag 5 juni
maandag 10 juni
maandag 10 juni
maandag 10 juni
di 11 t/m vr 14 juni

kamp
weekopening juf Jolande
kleuterfeest
sportdag
weekopening juf Ina
NME Project
studiemiddag (kinderen vrij)
wandel 4daagse

groep
groep
groep
groep
groep
groep
team
groep

7
7
1
3
2
1

en 8
en 2
t/m 8
t/m 8

1 t/m 8

We zijn een beetje trots
Een leerling van onze school heeft
koning Alexander en koningin
Maxima tijdens het werkbezoek in
Dwingeloo toegesproken. Onze
Meomi vertelt in deze
nieuwsgroep waarom zij in
gesprek mocht met het
koningspaar. De leerlingen van
7/8 hebben haar op school via
RTV Drenthe gevolgd.
Zending over Grenzen
De leerlingen hebben vorige keer
€18,55 meegenomen. Alle gevers
en geefsters: hartelijk bedankt!

Nieuws uit het team
Het nieuwe schooljaar
Op dit moment vinden er gesprekken plaats over de organisatie voor volgend schooljaar. Ook
volgend schooljaar werken we met vier groepen. Voor ib-taken is één dag beschikbaar. Over de
inzet van personeel wordt nog gesproken.
Kamp
De bovenbouwleerlingen zijn op Schiermonnikoog. Ouders en enkele leerkrachten begeleiden de
leerlingen. Studenten van de PABO hebben een leuk programma voor onze leerlingen gemaakt.
Sportdag
Woensdag is er een sportdag voor de groepen 3 t/m 8. De sportdag
begint om 8.30 uur. Dus die dag wat eerder opstaan. Om 12.15 uur
vertrekken de kinderen weer naar huis.
Algemene ledenvergadering
Op maandag 3 juni is er een algemene ledenvergadering van de
VPCBO op onze school. De vergadering begint om 19.30. Alle leden
van de vereniging zijn voor deze vergadering uitgenodigd.
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Werken aan wat werkt
Ik kan luisteren naar wat jij belangrijk vindt
Om keuzes te kunnen maken, is het belangrijk dat kinderen naar
verschillende meningen kunnen luisteren, om zo te bepalen wat er voor
hen toe doet. Maar ook in vriendschap is luisteren naar elkaar belangrijk.
Vandaar dat we daar de komende weken veel complimenten hopen te
geven, en er ook over praten en oefenen. Wilt u dat thuis ook doen? Benoem
,als u opmerkt dat uw kind aandachtig luistert “Wat fijn dat je zo goed luisterde
toen opa vertelde over vroeger. Dat vond hij prettig. Heb je gehoord hoe het toen
allemaal anders was dan nu?” “Papa legde uit, waar we misschien naar toe gaan op vakantie.
Ik zag dat je goed luisterde. Wat vind jij er van?"
Nieuws uit de groepen
Nieuws uit groep 1 en 2
Gisteren hebben we de samsam dag gevierd. Dit is een feest voor peuters en kleuters van de
scholen de Kiel, van Royenschool, de Slagkrooie en de Peuterspeelzaal. We hebben spelletjes op
het korfbalveld gedaan. Tussendoor hadden we pauze en kregen we ranja en chips en als
afsluiter een heerlijk ijsje. Het was een leuke
ochtend met gelukkig droog weer. Volgende
week dinsdag vieren we het volgende feest, nl.
het kleuterfeest met als thema vlinders.
Vandaag krijgen de kinderen ook hier een
uitnodiging voor. Hier staat alle informatie op.
Verder zijn we in de klas al druk bezig met het
maken van allerlei vlinders en zingen we
rupsen en vlinderliedjes. De klas en gang zijn
veranderd in vrolijke vlindersferen. Allemaal
heel gezellig! Ook hebben we binnenkort 2 1
juni 4 jaar en Lian Hindriks wordt 12 juni 4
jaar. We willen hen heel veel plezier op onze
school wensen. Tot slot wil ik nog graag de
ouders hartelijk bedanken die mee hebben
geholpen aan de sam sam dag.
Nieuws uit groep 3 en 4
De komende weken zal de klas van groep 3/4 verboden terrein
zijn voor alle vaders. Er wordt namelijk in het geheim een
prachtig cadeau in elkaar geknutseld voor Vaderdag. Volgende
week starten we met het project vogels. We zullen allerlei leuke
opdrachten gaan doen aan de hand van dit thema. De afgelopen
week zijn we begonnen met het afnemen van de cito toetsen.
Oftewel, ook de laatste weken van het schooljaar zijn we nog
gewoon druk aan het werk.
Nieuws uit groep 5 en 6
Na de vakanties en vrije dagen wordt er weer hard gewerkt in groep 5 en 6. In groep 5 werken
we met een drie- en tweedagentaak. Groep 6 werkt nu met een heuse weektaak, en dit gaat
best al goed! We zijn deze week begonnen met de Cito-toetsen, en gaan hier volgende week
ook nog verder mee. De kinderen werken hard en serieus. Met de rekenmethode zijn we met
het een na laatste blok bezig, en met taal beginnen we met het laatste hoofdstuk. Vrijdag 31
mei is voor beide groepen het controle-dictee van hoofdstuk 8. Maandag 3 juni heeft groep 6 de
topografie-toets va n Noord-Brabant.

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

Nieuws uit groep 7 en 8
Groep 7 en 8 zijn gisteren vertrokken naar
Schiermonnikoog voor het schoolkamp!
We wensen hen een heerlijke tijd en weinig
regen toe.

Afgelopen dinsdag was een bijzondere dag voor een leerling van onze groep. Ze schrijft er zelf
over:
In de krant van Coevorden (maart) stond een oproep van de Burgemeester om je droom voor
het land in te sturen ter inspiratie voor de Koning. Ik heb toen deze mail naar de Burgemeester
gestuurd:
Mijn droom is dat elk kind in Nederland de kans krijgt om een muziekinstrument te
bespelen. Helaas is dit voor sommige kinderen te duur. Je wordt er slimmer van en je
kunt je emoties erin kwijt. Muziek helpt je om door het leven te gaan, in moeilijke en
minder moeilijke tijden. Je droomt weg en denkt even niet meer na over wat er mis
ging die dag. Als er meer kinderen de kans krijgen om muziek te maken, zullen er in
de toekomst meer creatieve mensen zijn in Nederland.
In de meivakantie kreeg ik een afspraak met de Burgemeester om mijn droom uit te leggen.
Daar kreeg ik te horen dat ik mijn droom mag uitleggen en voordragen op 28 mei bij het bezoek
van het Koningspaar aan Drenthe, als vertegenwoordiger van de gemeente Coevorden. Heel
spannend dus!
Nu ben ik druk aan het oefenen
met nog drie kinderen en mijn harp
juf om ook een muziekstuk voor
het Koningspaar te spelen. Ik moet
dinsdag al om 10.00 in Dwingeloo
op de Brink zijn, terwijl het
Koningspaar pas om 14.15
komt.Dit komt door alle
veiligheidsregels. Na het bezoek
om 15.10 gaat de Brink open voor
publiek. De hele dag wordt live
uitgezonden door RTV Drenthe!
Groetjes, Meomi

Hiep hiep hoera!!
vrijdag 31 mei
zaterdag 1 juni

Simon Berkhout
Christiaan Nijsen

groep 2
groep 5

zondag 9 juni

Evelien Katerberg

groep 3

donderdag 13 juni

Lennart Jongbloed

groep 4
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