Belangrijke data voor de komende periode:
maandag 9 september
weekopening juf Ina
vrijdag 13 september
korfbaltoernooi
maandag 16 september
weekopening meester Herman

groep 1
groep 5 t/m 8

Zending over Grenzen
De leerlingen hebben vorige keer € 15,95 meegenomen. Alle gevers en geefsters: hartelijk
bedankt!
Nieuws uit de schoolkring
Drie ouders zijn een hele morgen bezig geweest
met het snoeien van de laurierstruiken. De doolhof
ziet er weer prachtig uit en is nu weer goed te
gebruiken door de kinderen! Binnenkort wordt een
hekwerk rondom de school geplaatst. De realisatie
laat nog even op zich wachten, omdat de
Vereniging en de gemeente nog in gesprek met
elkaar zijn.
Nieuws uit het team
Ontruimingsoefening
Tijdens de weekopening is met de leerlingen
gesproken over de ontruimingsoefening van
donderdag. Elk jaar oefenen we samen met de
leerlingen het ontruimen.
Vrijwilligster
Vanaf dinsdag 3 september is Lynette twee dagdelen werkzaam bij ons op school. Lynette zal
voornamelijk de leerkrachten ondersteunen. Het is de bedoeling dat ze op maandagmorgen en
dinsdagmorgen gaat werken in groep 3/4.
Pica
Al enkele leerlingen hebben zich opgegeven om meer informatie te ontvangen over de
typecursus van Instituut Pica. Graag deze week de strookjes inleveren.
Informatieavond
Wat was het fijn dat zoveel ouders de informatieavond hebben bezocht.
Tussen 19:50 en 20:10 uur werd er een kopje thee of koffie gedronken
in de schoolzaal.
De ouders kregen in de verschillende lokalen informatie over het reilen
en zeilen van de groep. Er werd gesproken over de groeps- en
schoolregels. Ook vertelde de leerkracht over de organisatie in de groep.
De ouders van groep 3/4, 5/6 en 7/8 maakten ook kennis met de nieuwe
rekenmethode.
Ouderhulplijst
U ontvangt vandaag ook de ouderhulplijst. Via deze lijst kunt zich weer opgeven voor allerlei
activiteiten.
Weekopening
Groep 1 zal als eerste groep de weekopening verzorgen. Alle ouders/verzorgers/grootouders zijn
van harte welkom om de weekopening bij te wonen. We beginnen om 8.45 uur.
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Werken aan wat werkt
Elkaar helpen
Komende twee weken is het thema: “elkaar helpen”.
Als juffen en meester letten we deze weken extra goed op, als
we zien dat kinderen elkaar -of ons, of zichzelf!- helpen. En
misschien merkt u het thuis ook op, als uw zoon of dochter de
borden naar de keuken brengt, zijn kleine broertje helpt met
veters strikken, de deur dichtdoet die open waaide of haar
grote zus een glas drinken inschenkt. Zeg er wat van, maak
er een opmerking over! “Fijn, dat je Maaike ook wat
inschenkt” , Hè, lief dat je de deur voor me opendoet nu ik
mijn handen vol heb met de boodschappen”.

Stichting Welzijn 2000
Stichting Welzijn 2000 houdt net als vorig jaar 'Coevorden's got talent‟. Jongeren tussen de 10
en 23 jaar kunnen zich aanmelden. De jury maakt een selectie van kandidaten. De finale is op
zaterdag 28 september in Theater Hofpoort.
Wie kan dansen, zingen, een muziekinstrument bespelen, goochelen , een acrobatische act
uitvoert of een ander ongekend talent heeft, kan zich aanmelden.
Daarvoor moet voor 11 september een filmpje worden gestuurd naar jimmy@welzijn2000.nl
met vermelding van naam, adres, leeftijd, telefoonnummer, e-mailadres, een beschrijving van
het talent, de benodigde tijd voor, eventuele bijzonderheden en een link naar het filmpje op
YouTube.
Zending over Grenzen.
Wij sponsoren nu al een poosje het gezin Dimitrov uit Bulgarije.
Doordat dit gezin als geheel ondersteund wordt, gaat het beter
met iedereen! Vader Botko heeft sinds begin dit jaar een baan
bij een kledingfabriek waarmee hij een klein salaris verdient. Uit
het zadenproject van ZoG heeft het gezin zaden gekregen voor
hun tuin. Afgelopen zomer konden ze oogsten en ook groenten
inmaken zodat er in de winter wat extra eten is! Ze zouden
graag een paar geitjes hebben om zichzelf meer te kunnen
redden, maar helaas is daar nog geen geld voor.
Doordat wij hen steunen is hun gezondheid vooruit gegaan
(denk aan extra voedsel, warme kleding, schoenen) en gaan de
jongens iedere dag naar school.
Op maandagmorgen kunnen de kinderen geld meebrengen voor
dit gezin en voor Alexander, een jongen uit Moldavië die wij ook
steunen.
Het blijkt nu, dat dit iedere keer minder wordt… Graag
willen we uw aandacht vragen voor dit project van onze
school. Door ’s maandags een klein bedrag mee te nemen
maken wij, als kinderen uit Schoonoord, een groot verschil in het leven van deze
mensen! Doet u ook mee? Geeft u uw kind dan op maandag wat geld mee voor dit
prachtige doel!
Schoolkorfbal
Vrijdag 13 september is het weer zo ver: het schoolkorfbaltoernooi in
Schoonoord!
De Slagkrooie heeft 4 teams aangemeld: 3 uit groep 5/6 en 1 uit groep 7/8.
Voor deze teams zoeken wij een begeleider. Speelt uw kind mee en bent u
toch van plan te komen? Meld u dan aan als begeleider van een team! U
kunt zich aanmelden bij de juf van uw kind. De begeleiders krijgen van ons
de spelregels en andere gegevens die nodig zijn.
De korfballers moeten om kwart voor 6 aanwezig zijn, de wedstrijden
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starten om 6 uur. Om half negen is de prijsuitreiking en we hopen natuurlijk op een mooie
beker!
Een berichtje van de creamoeders
Hallo ouders van de kinderen uit groep 5 en 6.
Één vrijdagmiddag per maand hebben de kinderen uit groep 5 t/m 8 creatieve middag.
Dit wordt georganiseerd door ouders.
We proberen met wat ander materiaal te werken dan er op school wordt gedaan tijdens de
knutsellessen. We zagen, timmeren, breien, werken met papier-maché enz.
Dit jaar willen we een kerstmarkt organiseren, dus zullen we de komende creamiddagen
gebruiken om spulletjes te maken die we op de kerstmarkt gaan verkopen.
Voor de creamiddagen hebben we hulp van nieuwe ouders nodig. We hebben nu maar een klein
groepje ouders, waarvan er enkele voor het laatste jaar meedraaien omdat hun kind nu in groep
8 zit.
Ouders die het leuk vinden om één vrijdagmiddag per maand te komen helpen in de klas van
hun kind kunnen even contact opnemen met Rianne van der Velde (moeder van Anouk, groep
7). Tel. 381483
Geachte ouder(s)/verzorger(s) en kinderen van de Slagkrooie,
ik zal mij eerst even voorstellen
mijn naam is Marye ter Bekke, ik ben 25 jaar en werkzaam bij RENN4
SENSOR als onderwijsassistent. Ik richt mij voornamelijk op cluster 1
t/m 4 leerlingen. Dit zijn leerlingen met gedrags/ontwikkelings
problemen, communicatieve problemen en zeer moeilijk lerende
kinderen in de leeftijd van 4 tot 16 jaar. Ik begeleid leerlingen zowel één
op één als klassikaal, op sociaal-emotioneel gebied en met het plannen
van huiswerk.
Het creëren van een goed pedagogisch klimaat, een veilige
werk/leeromgeving en individuele begeleiding, maken het werk als
onderwijsassistent voor mij leuk en uitdagend.
Dit schooljaar zal ik dan ook elke dinsdag morgen bij jullie op school te
vinden zijn, om daar de kinderen met een rugzakje extra begeleiding te
geven. Ik heb inmiddels al even kennis gemaakt op de school en ga met
veel enthousiasme het schooljaar tegemoet. Mochten jullie mij zien
lopen en nog vragen hebben, stel ze gerust.
Groetjes Marye ter Bekke.
Nieuws uit de groepen
Nieuws uit groep 1 en 2
Vorige week zijn we met een thema begonnen nl. naar school.
Deze week ronden we dit thema af. De kinderen van groep 2 hebben deze week een school
gevouwen.
De kinderen van groep 1 hebben een rugtas gemaakt met hierop alle spulletjes die ze graag
mee willen nemen naar school.
Volgende week gaan we starten met een nieuw thema nl. verkeer.
Onze klas en gang worden aangepast in de sfeer van verkeer.
Volgende week krijgen we ook weer een nieuwe letter nl. de v van verkeer.
De kinderen mogen weer spulletjes meenemen die met deze klank beginnen.
Nieuws uit groep 3 en 4.
We gaan al weer een paar weken naar school en hebben hard
gewerkt. In de vorige opsteker hebben we Tom van harte welkom
geheten in groep 4. Er zijn intussen weer 3 nieuwe leerlingen
ingestroomd. Gerwin in groep 3 en Sem en Sander in groep 4. Alle
drie van harte welkom en we wensen jullie een fijne tijd toe bij ons
in de klas. Fijn dat er dinsdagavond zoveel ouders waren op de
informatieavond. Het is goed elkaar op de hoogte te houden. In
groep 3 sluiten we volgende week alweer kern 1 af van veilig leren
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lezen en we kunnen al 5 schrijfletters schrijven. In groep 4 hebben we met geld gerekend en
zijn we de sommen t/m 20 aan het automatiseren en memoriseren. Het signaaldictee is goed
gemaakt en we sluiten het thema deze week af met een controledictee.
Nieuws uit groep 5 en 6
De kinderen beginnen al lekker hun draai te vinden in groep 5 en 6. Ze werken heel hard!
We hebben de eerste dictees al gehad, en volgende week donderdag, 12 september, is de
eerste geschiedenis toets.
We kunnen ook terugkijken op een fijne ouderavond. Goed om zoveel belangstellende ouders te
zien en te spreken. Fijn dat jullie ook weten hoe we werken in groep 5 en 6!
Nieuws uit groep 7 en 8
Wat zijn we al weer hard aan het werk! Het is nog wel
even wennen, maar iedereen doet goed zijn best, en
zelfs het eerste dictee is al achter de rug! Ook hebben
we in groep 8 een nieuwe leerling gekregen. Welkom
Yolin Kuipers! We vinden het heel leuk dat Lianne en
Roos versterking hebben gekregen in deze
„jongensklas‟ 
We leren elkaar steeds beter kennen.
De informatie avond was goed bezocht, fijn dat we als
ouders en leerkrachten elkaar konden leren kennen
en wij konden uitleggen hoe we werken in onze
groep.
Huiswerk voor de komende periode:
Dinsdag 17 sept: toets geschiedenis Hoofdstuk 1
Maandag 23 sept: toets aardrijkskunde Hoofdstuk 1
De kinderen hebben of krijgen hiervoor bladen mee naar huis in hun huiswerkmap zodat ze
kunnen oefenen.

Hiep hiep hoera!!
zaterdag 14 september
Lesley Lahuis

groep 5
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