Belangrijke data voor de komende periode:
donderdag 5 december
donderdag 12 december
donderdag 19 december
ma-vr 23 dec‟13 t/m vr 3 jan „14

sinterklaasfeest
uitgifte Opsteker nummer 9
kerstviering kerk
kerstvakantie

groep 1 t/m 8
groep 1 t/m 8
groep 1 t/m 8

Zending over Grenzen
De leerlingen hebben vorige keer € 14,75 meegenomen. Alle gevers en geefsters: hartelijk
bedankt!
Nieuws uit het team
De schoolbel
In januari krijgen we een automatisch bel. Dit voorkomt dat er te laat of te
vroeg gebeld wordt.
De tien-minutengesprekken
De tien-minutengesprekken zijn weer achter de rug en we hopen dat u
voldoende informatie hebt ontvangen. Soms is het niet mogelijk om in tien
minuten alles door te spreken. Schroom dan niet om met de leerkracht een
vervolgafspraak te maken want goede communicatie is in het belang van ons
allemaal.
Het schoolplein
Binnenkort zullen een paar sterke vaders de heg naast het hek verwijderen. Hier wordt dan ook
een keurig hek geplaatst. Ook worden binnen enkele weken laurierstruiken tegenover de doolhof
geplant.
Ouderbijdrage
Sommige ouders hebben de vrijwillige ouderbijdrage nog niet overgemaakt. Wilt u dit zo spoedig
mogelijk 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.
De kerstmarkt
Op vrijdag 13 december is er een kerstmarkt op het schoolplein van onze school. Bij slecht weer
wordt de kerstmarkt in het schoolgebouw gehouden.
De kerstmarktcommissie heeft de volgende vragen:
 Wie kan op vrijdagmiddag 13 december om ca. 13.00 uur helpen bij het opbouwen van
de kerstkramen? Opgeven bij Carla Grasdijk of Rianne v.d. Velde
 Wie wil voor deze dag voor de verkoop een heerlijke cake of koek bakken. U kunt op
vrijdagmiddag uw heerlijke baksel inleveren. Alvast bedankt voor de moeite!
Sinterklaas is jarig

Natuurlijk vieren wij de verjaardag van Sinterklaas op school. Donderdag 5
december komt Sint Nicolaas met zijn Pieten feest vieren bij ons!. Hij zal om kwart
voor negen op school aankomen en alle kinderen moeten dan al in de schoolzaal
klaar zitten. We zullen om half negen de bel laten gaan! Als u nog jongere
kinderen thuis hebt, bent u ook met hen van harte welkom om de Sint te
begroeten. Wilt u dan ook om twintig voor negen in de schoolzaal aanwezig zijn?
Na de begroeting van de Sint en zijn knecht Piet gaan de kinderen om ongeveer negen uur naar
hun eigen klas en kunt u met uw jongere kind(eren) weer naar huis gaan. De kinderen kunnen
op donderdagavond naar hartelust genieten van de pakjesavond. Vrijdagmorgen 6 december
beginnen de lessen om 9.30 uur
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Werken aan wat werkt
“Omgaan met verschillen/ruzie”
De komende weken gaan we vooral letten op hoe goed kinderen
kunnen omgaan met verschillen en met ruzie. Heel moeilijk,
maar toch lukt het kinderen om te snappen dat niet iedereen
dingen hetzelfde voelt en beleeft. “Ik zag dat je boos werd en je
omdraaide toen Chris naar je riep. Je liep weg en kwam naar mij
toe, goed van je!”
“Toen je Anna hoorde vertellen dat ze niet kan komen logeren omdat ze heimwee heeft, baalde
je wel, maar je werd niet kwaad. Goed van je!”
Nieuws uit de groepen
Nieuws uit groep 1 en 2
We zijn nog steeds druk bezig met het thema Sinterklaas. De kinderen
hebben al leuke werkjes gemaakt, nl. een hoed met Sint en piet op het dak,
zakken met cadeautjes erop geplakt. Volgende week is het dan zover, dan
komt Sinterklaas bij ons op school. De kinderen kunnen het bijna niet
afwachten, zo spannend vinden ze het. We hebben vanaf volgende week ook
een nieuwe leerling bij ons op school nl. Julia Jonkers, ze wordt 30 november
4 jaar. We willen haar heel veel plezier op onze school wensen.
Nieuws uit groep 3 en 4
Wat een spannende tijd. Samen met de kinderen volgen we het Sinterklaasjournaal. Ook dit
jaar is er weer van alles aan de hand. De mand met cadeautjes voor de kinderen staat al een
weekje in de klas. En voor juf bleek er een onzincadeautje in te zitten. Afgelopen maandag lag
er een pakje met geel inpakpapier in de mand voor juf. Zou daar dan het voorleesboek in zitten
die juf graag wilde hebben? Afwachten maar tot 5 december. Maar wel moeilijk hoor, als er zo‟n
mooi pakje op je bureau ligt. Natuurlijk wordt er ook nog hard gewerkt. Groep 3 heeft kern 4
afgerond. De diploma‟s gaan volgende week mee naar huis. In groep 4 hebben we het
signaaldictee gemaakt en volgende week dinsdag zullen we het controledictee maken van thema
5. Op de gemaakte e dictees staat het resultaat wat de kinderen hebben
behaald.
Nieuws uit groep 5 en 6
Het was fijn om tijdens de contactavond met iedereen fijne gesprekken te
hebben. In de klas zijn we druk bezig met de feesten die eraan komen.
We vinden het gezellig dat Sinterklaas weer in ons land is. Ook zijn we al
begonnen met het oefenen van de kerstviering. Ondertussen wordt er ook
nog hard gewerkt in de klas. Groep 5 heeft het met rekenen over
klokkijken en tijden.
Hoeveel dagen zitten er in een week? Hoeveel weken in een jaar? Groep 6 is druk bezig met hoe
een getal eigenlijk in elkaar steekt. Hoeveel honderdtallen, tientallen en eenheden zitten erin?
Van deze getallen maken de min- en plussommen. Ook is groep 6 weer bezig met de breuken.
In beide groepen wordt volgende week hoofdstuk 5 van taal afgerond. We zijn dan alweer op de
helft van het boek! Ook van spelling ronden we hoofdstuk 5 ook. Dinsdag 3 december is het
signaaldictee van thema 5.
Nieuws uit groep 7 en 8
De contactavond is achter de rug, we vonden het fijn om u gesproken te hebben! In de klas
werken we hard aan al onze taken. Via het huiswerk heeft u gezien dat we bezig zijn met de
staartdelingen „oude stijl‟. In onze nieuwe methode is dat de manier waarop uiteindelijk de
staartdelingen gemaakt gaan worden. We oefenen goed! Ook de decemberfeesten houden ons
bezig: de kerstviering waar we druk mee zijn en natuurlijk Sinterklaas! We vieren het in onze
groep en helpen de Sint door zelf een cadeautje te kopen en surprise te maken.
Tenslotte nog het huiswerk voor de komende periode:
Woensdag 4 december: controledictee thema 5
Maandag 6 januari: Aardrijkskunde Hoofdstuk 3

Hiep hiep hoera!!
zaterdag 30 november

Martijn Nijsen

groep 7
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