Belangrijke data voor de komende periode:
maandag
maandag
maandag
maandag
maandag

4 november
4 november
11 november
11 november
11 november

weekopening juf Anita
studiemiddag (kinderen vrij)
weekopening juf Inge
naar het Ellertsveld
st. Maarten

groep 4
team
groep 6
gr. 1 t/m 4
groep 1 t/m 8

Zending over Grenzen
De leerlingen hebben vorige keer € 9,60 meegenomen. Alle gevers en geefsters: hartelijk
bedankt!
Nieuws uit het team
Hartelijk dank
Ook nu weer hebben ouders de handen uit de mouwen gestoken. De coniferen heg aan de
oostkant van ons schoolgebouw is door een stel enthousiaste ouders gesnoeid. Heel hartelijk
dank hiervoor!
Studiemiddag
Maandagmiddag gaan de meesters en de juffen om de tafel zitten. We nemen ons
administratiesysteem onder de loep. Dit systeem heeft vele mogelijkheden. Ook werken we aan
nieuwe groepsplannen voor de komende periode. Deze plannen nemen een belangrijke plaats in:
hierin beschrijven de leerkrachten o.a. welke leerstof aan bod komt en hoe ze de leerlingen
begeleiden.
Onze vrijwilligster Juf Beppie
Juf Beppie is al enige tijd ziek. Ze heeft last van haar galblaas en zal binnenkort geopereerd
moeten worden. Op dit moment heeft ze gelukkig geen pijn. De operatie zal over enkele weken
plaatsvinden. Misschien loopt ze de komende tijd toch nog even de school binnen om kleine
karweitjes te verrichten.
Contactavond
Op maandag 18 november vinden de tien-minuten gesprekken plaats. Binnenkort ontvangen alle
leerlingen een uitnodiging.
Werken aan wat werkt
“Aan afspraken houden”
De komende weken gaan we de kinderen die zich aan afspraken kunnen
houden extra in het zonnetje zetten. Op school hebben we natuurlijk een
aantal regels en afspraken, en die heeft u thuis ook!! “John, ik merk dat je
meteen als de bel gaat in de rij komt staan, dat vind ik heel fijn!”
Thuis kunt u uw kind ook complimenteren, als het zich aan de gemaakte
afspraken houdt. “ Je bent nu al de hele week op tijd thuis voor het eten, dat
vind ik zo knap van je! Goed gedaan”, “ Ik merk, dat je ’s morgens eerst het
konijn eten geeft voor je zelf gaat eten zoals we hebben afgesproken, ik ben trots op je!”
Nieuws uit de groepen
Nieuws uit groep 1 en 2
Deze week zijn we begonnen met een nieuw thema nl. St. Maarten. Wie is St.
Maarten? Wat deed deze man? Wat betekent St. Maarten? Hier gaan we over
praten. Maandag 11 november gaan de kinderen van de groepen 1 t/m 4
op bezoek bij de bewoners van het Ellertsveld.
Ze nemen dan hun lampionnen mee en gaan daar hun liedjes zingen. Willen
de ouders van deze kinderen voor volgende week dinsdag a.s. hun kind een
lampionnenstokje met lichtje meegeven naar school. Wilt u
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er een sticker met de naam van uw kind opdoen? Verder hebben we een
ouder nodig die samen met de ouder van gr. 3 en 4 de lampionnen naar
het Ellertsveld brengt en haalt op 11 november.
Wie zou dit willen doen?
Gr. 1 en 2 krijgen dus als taak om een lampion te maken. Volgende week
wordt er een nieuwe letter aangeboden nl. de s van snoep. De kinderen
mogen weer spulletjes voor de letterplank meenemen die met deze letter
begint.
Verder gaan ze deze en volgende week een aantal werkbladen uit het
werkbladenboekje maken. Hierin worden de verschillende vormen
behandeld en ze moeten de dingen omcirkelen die je kunt aantrekken. Ook zijn we weer druk
bezig om de observatielijsten van gr. 1 en 2 in te vullen.
Nieuws uit groep 3 en 4
Na een heerlijke vakantie zijn we meteen weer druk aan de slag gegaan. De kinderen in groep 3
ronden kern 3 af. We nemen deze week ook de herfstsignalering af, dat is een belangrijk
moment om de leesvorderingen van de kinderen na te gaan. Loop volgende week gerust binnen
om te vragen naar het behaalde resultaat. Groep 4 is begonnen met thema 4 van taal en met
rekenen zijn we druk met meten en geld. Maandag 11 november gaan de kinderen op bezoek
bij de bewoners van het Ellertsveld. Ze nemen dan hun zelfgemaakt lampionnen mee en gaan
daar hun liedjes zingen. Wilt u uw kinderen een lampionnenstokje met lichtje meegeven naar
school. Graag voorzien van naam. Ook zoeken we nog een ouder die de lampionnen voor onze
groep naar het Ellertsveld wil brengen.
Nieuws uit groep 5 en 6
Na een heerlijke vakantie, zijn we maandag weer begonnen. Maandag mochten we twee nieuwe
leerlingen verwelkomen in onze groep. Dean komt groep 5 versterken, en Henri is er bij
gekomen in groep 6. We wensen jullie beide een hele fijne tijd toe bij ons op de Slagkrooie! De
afgelopen weken zijn we bezig geweest met het project: Met kwast en vergrootglas. Dit project
ging over archeologie en afgravingen. De kinderen hebben ook zelf uitgezocht wat bepaalde
materialen zijn, en waar dit vandaag komt. Afgelopen woensdag zijn we met elkaar op de fiets
naar Rijmaaran geweest, voor een excursie die hierbij hoorde. Dit was ook erg leuk en
leerzaam. Het gewone werk gaat natuurlijk ook gewoon door. Aanstaande maandag is de
aardrijkskunde toets van hoofdstuk 2, en aanstaande woensdag de topografie toets van Drenthe
voor groep 6. Verder zijn we deze week ook begonnen met het maken van lampionnen. Wilt u
uw kind een lampionnenstokje met lichtje voorzien van naam meegeven naar school?
Nieuws uit groep 7 en 8
Ik geloof wel dat we uitgewaaid zijn in de herfstvakantie…
Iedereen heeft genoten en we zijn weer klaar voor de komende
periode! Na de vakantie kregen we een nieuwe leerling in groep 7.
Lois Buutkamp, van harte welkom en we wensen je veel plezier en
succes in de groep! Vlak voor de herfstvakantie hebben we een
gastles gekregen van Carina van bureau Halt. We hebben gepraat
over het plezier én de risico’s van Internet. Vraag uw kind hier
eens naar! Ook hadden we een heel leuke creamiddag. We werken
aan spulletjes die we willen verkopen op de kerstmarkt die dit jaar gehouden wordt. Het wordt
alleen steeds moeilijker om met minder mensen deze middagen te houden.
Bent u creatief? Bent u af en toe een vrijdagmiddag vrij? Of bent u handig met
figuurzaag of boor? Wilt u wel eens helpen bij het maken van creatieve dingen? Neem
dan contact op met de leerkrachten of Rianne vd Velde. Ook als af en toe kunt
bijspringen zijn we al heel blij!!
Huiswerk:
Woensdag 6 nov: signaaldictee
Vrijdag 8 nov: toets geschiedenis H 2
Maandag 11 november: toets aardrijkskunde
Hiep hiep
dinsdag 5 november
vrijdag 15 november
woensdag 27 november
zaterdag 30 november

hoera!!
Kasper Nijsen
Esmaralda Dam
Flore van der Veen
Martijn Nijsen

groep
groep
groep
groep

5
1
1
7
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