Belangrijke data voor de komende periode:
maandag 23 september
dinsdag 24 september
maandag 30 september
donderdag 31 oktober

weekopening juf Anita
Veilig Verkeer
weekopening juf Inge
fietsenkeuring

groep
groep
groep
groep

3
1/2
5
3 t/m 8

Zending over Grenzen
De leerlingen hebben vorige keer € 22,07 meegenomen. Alle gevers en geefsters: hartelijk
bedankt!
Nieuws uit het team
Korfbaltoernooi
Wat een spannende wedstrijden! Met drie
teams deden we mee aan het toernooi. Eén
van onze teams bereikte zelfs de finale. In de
finale kwamen ze net iets tekort om de eerste
prijs te behalen. We willen alle begeleiders
bedanken voor hun inzet. Het was een prachtig
toernooi en we hopen dat we volgend jaar
kampioen worden.
Een nieuw hek.
Er is een nieuw hek rondom de school
geplaatst. Vooral bij het doolhof was plaatsing
van een hek noodzakelijk. Binnenkort worden
nog laurierstruiken geplant. Dit hek zorgt voor
meer veiligheid. We willen nogmaals de
schoolkring bedanken voor hun betrokkenheid.
De schoolfoto
Wilt u deze week de envelop inleveren. Wij kunnen dan alle enveloppen opsturen naar de
fotograaf.
Ontruimingsoefening
Vorige week hebben we een ontruimingsoefening gehouden. De oefening verliep naar wens. In
de toekomst gaan we een keer oefenen met de brandweer.
Oktobermaand Kindermaand
Vandaag ontvangen de leerlingen een programmaboekje van het cultuurevenement
Oktobermaand Kindermaand. In het boekje staan leuke .gratis activiteiten voor de leerlingen
van onze school.
Nieuws van de activiteitencommissie
Wilt u de vrijwillige ouderbijdrage weer overmaken? Wij gebruiken dit geld voor cadeautjes en
traktaties voor de kinderen bij allerlei festiviteiten. Het bedrag is €15,00 per kind. U kunt het
overmaken op rek. nr. 349625107 t.n.v. cbs de Slagkrooie inzake OC o.v.v. de naam van uw
kind(eren) en de groep.
Nieuws uit de GMR
Via de nieuwsbrief willen wij u op de hoogte houden over de onderwerpen
die tijdens de GMR vergadering besproken worden.
Maandag 23 september vindt er een GMR vergadering plaats op de Paul
Krugerschool te Coevorden. Tijdens deze vergadering komen o.a. de
volgende punten aan de orde:
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 Veranderingen in de formaties van de scholen.
 Profilering van de scholen
 Passend Onderwijs
Vanaf aankomend schooljaar kunt u de notulen lezen op de website van de Vereniging.
Namens de GMR, Daniël de Leeuw, secretaris GMR
Werken aan wat werkt
Netjes omgaan met de spullen van school en van jezelf
Deze week gaan we op school (en we hopen u thuis ook!) vooral
letten op het netjes omgaan met spullen van jezelf en anderen.
Kinderen zullen het te horen krijgen, als ze hun schriften netjes
opruimen, hun jas ophangen, het geleende potlood goed
teruggeven en hun plek netjes houden!
Ook thuis kunt u hier meer op letten. “Lieverd, fijn dat je je jas
meteen aan de kapstok hangt”, “Mooi zo, je hebt je vuile kleren
in de wasmand gegooid, goed van je!!”
“Tjonge, wat geweldig dat je je speelgoed in het krat hebt
gedaan!”
Belangrijk is, dat we heel precies benoemen waar we blij mee
zijn. “Goed zo” klinkt aardig, maar wát is er goed?? “Goed zo,
je hebt je tafel opgeruimd, klasse!”
Zo weten kinderen die hier nog moeite mee hebben precies
wanneer je een complimentje mag verwachten!!
Nieuws uit de groepen
Nieuws uit groep 1 en 2
Deze en volgende week gaan we verder met het thema verkeer.
Gisteren hebben we de brandweerauto op school gehad.
De kinderen waren erg enthousiast en ook mochten ze
nog een klein rondje in de brandweerauto maken. Dit
was natuurlijk erg spannend!
Deze week hebben beide groepen een zebrapad
gemaakt en natuurlijk hebben we hier ook over
gesproken. Wat is een zebrapad? Wanneer moeten
auto’s stoppen voor het zebrapad?
Volgende week gaan de kinderen van groep 2 nog een
kruispunt verven en de kinderen van groep 1 gaan een
voorgetekende auto versieren met verf.
Ook hebben we een lied geleerd over verkeer.
“Gaan we met de bus of met de trein? Dan moeten we
nu snel een kaartje kopen. Gaan we met het vliegtuig,
de auto of de boot of gaan we met z’n allen lekker lopen?
We willen naar Parijs de hele wereld rond. We willen zelfs naar Afrika en even naar Roermond.
Maarrrrrrrrrrrr……. Gaan we met de bus of met de trein? Etc.”
Volgende week dinsdag komt Harry Elzer (VVN) een fiets met ons bekijken en bespreken.
Op de groepstafel zet Harry een fiets en zo bespreken we alle dingen die op een fiets zitten.
Volgende week donderdag hebben we een voorstelling van het kunstmenu.
De voorstelling heet clowntje Pompidoe en het gaat over een clowntje die samen met zijn oma
in het huisje naast het Prinsenpark woont.
Oma leest iedere avond voor uit het boek over de wilde dieren. Op een dag besluit Pompidoe op
zoek te gaan naar de wilde dieren.
Nieuws uit groep 3 en 4
Afgelopen week hebben wij kern 1 afgerond in groep 3 en zijn we begonnen met kern 2. De
kinderen hebben de nieuwe woordjes behorende bij kern 2 meegekregen naar huis. Wilt u deze
af en toe met uw kind oefenen. Erg leuk om te zien hoe enthousiast de kinderen bezig zijn met
het zelf lezen van boekjes. Volgende week donderdag gaan wij ook de voorstelling van het
kunstmenu over clowntje Pompidoe bijwonen.
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Nieuws uit groep 5 en 6
Er zitten heel veel sportieve kinderen in onze groep. We hebben met drie teams meegedaan met
het schoolkorfbaltoernooi. Samen hebben we veel plezier gehad. Ook met het werken gaat het
goed. We hebben de eerste geschiedenistoets achter de rug, en aanstaande maandag hebben
we de eerste aardrijkskunde toets. Groep 6 heeft dan ook de topografietoets. We hebben de
provincies en hun hoofdsteden geleerd. In het nieuwe hoofdstuk van aardrijkskunde hebben we
het over het verschil tussen dorpen en steden.
Op donderdag is er een extra juf in onze klas. Juf Sabine loopt iedere donderdag stage bij ons.
Ze is een derdejaars Pabo-studente. We wensen haar een fijne en leerzame tijd toe.
Nieuws uit groep 7 en 8
Allereerst willen we onze juf Ciska feliciteren, ze heeft er een kleinzoon bij. Oma Ciska, heel veel
geluk en plezier gewenst met dit lieve mannetje!
Het korfbal van afgelopen vrijdag 13 september heeft voor onze groep geen beker opgeleverd.
Wel veel plezier, want het was een gezellige en sportieve avond!
Komende week, op woensdag 25 september, gaan we met onze groep
meedoen aan de actie KINDERPOSTZEGELS. Dat betekent dat de
kinderen die morgen om 12 uur uit zijn en in Schoonoord en omstreken
kinderpostzegels, kaarten en pleisters gaan verkopen. Het geld is
bestemd voor kinderen in Nederland en het buitenland. Kinderen voor
Kinderen dus!
Maakt u goede afspraken met uw kind of het eerst om 12 uur thuis komt
of dat het meteen met de verkoop mag beginnen? We hopen op heel veel
bestellingen. Samen maken we het mogelijk dat kinderen minder in de
knel zitten!
Huiswerk:
Maandag 23 september: Toets aardrijkskunde
Woensdag 25 september: Controledictee blok 2 spelling

AFDELING GEMEENTE COEVORDEN
Aan de ouder(s), verzorger(s),
FIETSENKEURING OP UW SCHOOL.
Voor de kinderen is de fiets het vervoermiddel. Ze gaan er mee naar school, het sportveld,
sporthal, naar een zwembad, familie of naar de winkel. Een fiets moet altijd in orde zijn!
Veel kinderen rijden met een fiets die technisch niet in orde is. Een veilige fiets is van
levensbelang. Niet voor niets zijn jaarlijks 20 doden en 400 zwaargewonden als gevolg
van ongevallen, waarbij fietsers betrokken zijn. Een keihard gegeven.
De remmen moeten in orde zijn, een fiets moet zijn voorzien van een bel en goede banden.
Om in het donker op te vallen.”dus gezien worden”, moet de fiets zijn voorzien van reflectie,
cirkelvormige reflectie op banden. En bij schemer en donker, of overdag bij b.v. dichte mist,
is verlichting belangrijk voor eigen veiligheid als fietser.
Maar wilt u zeker weten dat uw kind op een veilige fiets rijdt, dan zult u regelmatig de fiets,
samen met uw kind moeten controleren. Het is ook leerzaam voor uw kind en zullen hierdoor
ook zelf eerder kleine gebreken opmerken. U zorgt (samen) voor snelle reparatie.
Uw school besteed al veel aandacht aan de verkeersveiligheid in het verkeer. En samen
werken we daarmee aan het verbeteren van de verkeersveiligheid van de fietsers, door een
fietsenkeuring te organiseren.
Veilig Verkeer Nederland afdeling gemeente Coevorden, organiseert op donderdag 31
oktober a.s., om ca. 08.30 uur, voor de groepen 3 t/m 8 een fietsenkeuring op de school.
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Hieronder staan nog eens de aandachtspunten waaraan een fiets wettelijk moet voldoen.
Met deze lijst in de hand kunt u de fiets voor de keuring nog eens
nalopen.
Op de fietscontrolekaart die het kind na de controle mee krijgt kunt u
zien of de fiets geheel in orde is. Is de fiets geheel in orde krijgt het
kind ook de bekende “Deze fiets is “OKE”, stikker.
Kinderen die de fiets ter keuring aanbieden krijgen zeker een attentie,
een geel reflecterende armband. In het donker goed zichtbaar.

FIETSCONTROLE
1. Zit het stuur goed vast
ja / nee
2. De bel is goed te horen
ja / nee
3. De handvatten zitten goed vast
ja / nee
4. De remmen werken goed
ja / nee
5. Zijn de banden goed
ja / nee
6. Zit de zadel goed vast
ja / nee
7. Zit de bagagedrager vast
ja / nee
8. Staat de zadel op juiste hoogte afgesteld
ja /nee
9. Is de ketting goed afgesteld
ja / nee
10. Zit de standaard goed vast
ja / nee
11. Zijn de trappers goed (niet glad en geen versleten blokken. Geen speling trapas) ja / nee
12. Is er een goed slot
ja / nee
Reflectie
13. Is er een rode reflector aan de achterkant van de fiets
(kan een combinatie zijn van reflector met achterlicht)
14. Beide wielen of banden hebben cirkelvormige zijreflectie
15. Er zitten in beide trappers twee geel/oranje reflectoren
16. Witte reflector a.d. voorkant of geïntegreerd in koplamp (nog niet verplicht)

ja / nee
ja / nee
ja / nee
ja / nee

Verlichting
17. De koplamp werkt
ja / nee
18. Het achterlicht is rood en werkt
ja / nee
19. De dynamo werkt, ook bij nat weer
ja / nee
(Losse verlichtingsset mag, wit en rood. Moet men dan bij zich hebben, kunnen
tonen en moet werken!)
VVN afd. gem. Coevorden (zie de gemeentegids) www.veiligverkeernederland.nl

Hiep hiep hoera!!
zaterdag 21 september
dinsdag 24 september
dinsdag 24 september
dinsdag 24 september
maandag 30 september
woensdag 2 oktober

juf Alie
Yolin Kuipers
juf Ciska
Juf Anita
Camille van der Meulen
Reina

groep 8

groep 6

..
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