Belangrijke data voor de komende periode:
maandag 18 november
weekopening juf Ciska
maandag 18 november
contactavond groep 1 t/m 8
maandag 25 november
weekopening juf Ina

groep 8
ouders/verzorgers
groep 1

Zending over Grenzen
De leerlingen hebben vorige keer €16,10 meegenomen. Alle gevers en geefsters: hartelijk
bedankt!
Nieuws uit het team
Contactavond
Voor de contactavond van 18 november zijn alle
ouders uitgenodigd. Het is een goede zaak om
regelmatig met de groepsleerkracht te spreken
over de leervorderingen van uw kind.
Deze week ontvangt een briefje waarop de tijd
staat dat u wordt verwacht.
Schoolkring
Op donderdagavond 21 november vergadert de
schoolkring. Onderwerpen die op de agenda
staan zijn o.a. het schooljaarplan, de kerstmarkt
en de veilige school.
Ouders bedankt
We willen alle ouders bedanken die voor ons de Doekoemuntjes hebben gespaard. Deze actie
heeft meer dan 200 euro opgeleverd. We zijn van plan om er nieuwe geluidsboxen te kopen. De
heer v.d. Werf is om advies gevraagd.
De Kerstmarkt
De commissie heeft de plannen al voor een groot deel uitgewerkt. De kerstmarkt op 13
december start om 16.30 uur en eindigt om ca. 19.00 uur. Wat is er zoal te doen? Optredens
van leerlingen van onze school, spelletjes voor de kinderen, verkoop van door leerlingen
gemaakte kerstartikelen, een kerstkok die de heerlijke gerechten maakt.
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.
Een oproep van de creamoeders
Wie heeft er thuis lege conservenblikken (groot en klein) en glazen babyvoeding potjes? Graag
meegeven aan uw kind. Wij gaan er weer samen met uw kind prachtige werkstukken van
maken
Werken aan wat werkt
Samen werken/spelen
Met Werken aan wat werkt gaan we de komende weken speciale aandacht geven aan samen
werken en samen spelen. Want daarvoor moet je al heel veel kunnen!! Goed luisteren, een
ander zijn zin geven én ook opkomen voor jezelf, taken verdelen. Valt niet mee, en toch lukt het
al vaak goed!! Ook thuis kunt u er extra alert op zijn: “Meid, wat knap dat je met je broertje de
hele afwas hebt gedaan. Goed dat jullie van te voren bespraken wie ging afdrogen!” , “Wauw,
jullie hebben een uur lang gespeeld en gelachen, knap hoor!!”
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Inzamelen plasticdoppen
Hallo allemaal.
Icare in Borger stopt met het inzamelen van plastikdopjes. Nog 1 keer ga ik naar Borger op 2
december.
Tot 1 december 2013 kun je ze nog inleveren, daarna stoppen we ook met verzamelen.
Bedankt voor de vele doppen.
Hartelijke groeten van Carla, Tabitha en Geesje.
Nieuws uit de groepen
Nieuws uit groep 1 en 2
Afgelopen maandag zijn we naar het Ellertsveld geweest. De
kinderen hebben daar hun liedjes gezongen en hun
lampionnen laten zien. Het was een leuke gezellige morgen.
De foto’s staan weer op de website www.cbsdeslagkrooie.nl
Volgende week beginnen we met het thema Sinterklaas. We
houden gesprekjes over het Sinterklaasfeest en we gaan
natuurlijk Sint en Piet werkjes maken. Taakjes van gr. 1 zijn
een hoed maken voor het sinterklaasfeest en een zak
maken waar de cadeautjes in kunnen. Gr. 2 gaat ook een
hoed maken en een werkblad maken over schaduwen. Verder wachten we vol spanning af wat
er weer gaat gebeuren.
Nieuws uit groep 3 en 4
Na heel hard werken aan onze prachtige lampionnen zijn we vrijdagochtend naar het Ellertsveld
geweest, waar we mooie liedjes gezongen hebben voor de bewoners. Iedereen vond het leuk!
De foto’s die gemaakt zijn kun je vinden op de website.
Nog even en dan is ook Sinterklaas weer in het land. Dit
jaar volgen we het Sinterklaas journaal, het lijkt ook dit
jaar weer een spannend verhaal te worden. De kinderen
van groep 4 hebben vandaag de spellingwoordjes van
thema 5 meegekregen naar huis om te oefenen. De data
van het signaaldictee en controledictee staan erop
vermeld, zodat u precies weet wanneer deze dictees gaan
plaatsvinden.
Nieuws uit groep 5 en 6
Naast het gewone werk waren wij de afgelopen weken ook druk met het maken van een
lampion. Gelukkig waren alle lampionnen op tijd af, en kon iedereen afgelopen maandag op pad.
We willen de moeder van Dean bedanken voor haar hulp met het in elkaar zetten van de
lampionnen. Deze week ronden we blok 2 af van rekenen. We zijn druk bezig met de toetsen.
Ook hebben we deze week de taaltoets van hoofdstuk 4, en voor spelling komt het
controledictee er aan. Groep 6 krijgt deze week de nieuwe topo, deze keer in de provincie
Overijssel aan de beurt. Zoals u leest, zijn we dus heel druk. Een minder leuk nieuwtje uit groep
5 en 6. Onze juf Sabine is ongelukkig gevallen, en heeft haar enkel op 3 plaatsen gebroken. We
wensen juf Sabine veel beterschap, en hopen dat haar herstel spoedig mag verlopen.
Nieuws uit groep 7 en 8
Ondanks een zieke juf vorige week is er ook weer hard gewerkt. De weektaak met daarop het
werk voor de hele week is voor de meeste kinderen geen probleem meer. Soms lukt het niet om
het werk af te krijgen, en kan het zijn dat uw kind wat sommen of een taallesje thuis moet
afmaken. We zijn ook druk bezig geweest met mooie lampionnen maken (heeft u de foto
gezien op Facebook?)en voor groep 8 was het de laatste keer dat ze met hun lampion op pad
gingen… Nigel is verhuisd, en gaat nu in Aalden naar school. We wensen hem veel geluk, plezier
en succes daar!
Huiswerk voor de komende periode : Verkeer: verkeerskrant 2 25 november

Hiep hiep
vrijdag 15 november
woensdag 27 november
zaterdag 31 november

hoera!!
Esmaralda Dam
Flore van der Veen
Martijn Nijsen

groep 1
groep 1
groep 7
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