Belangrijke data voor de komende periode:
maandag 10 februari
di t/m do 11 t/m 13 februari
donderdag 13 februari
maandag 17 februari
maandag 17 februari
ma t/m vr 24 t/m 28 februari

weekopening juf Anita
cito eindtoets
rapport mee
weekopening Juf Inge
contactavond
voorjaarsvakantie

groep
groep
groep
groep
groep
groep

4
8
1 t/m 8
6
1 t/m 8
1 t/m 8

Zending over Grenzen
De leerlingen hebben vorige keer € 8,10 meegenomen. Alle gevers en geefsters: hartelijk
bedankt!
Nieuws uit het team
Cito-eindtoets en Citotoetsen
In alle groepen worden Cito-toetsen afgenomen. De resultaten van deze
toetsen worden tijdens het tien-minuten gesprek met u besproken. De
kinderen van groep 8 maken op dinsdag, 11 febr., woensdag 12 feb. en
donderdag 13 feb. de eindtoets.
Jongens en meisjes veel succes!
Stagiaire op school
Iris Slomp is onze nieuwe stagiaire. Ze volgt de opleiding tot administratief medewerker. Iris zal
twee dagen stage lopen op CBS De Kiel en twee dagen op CBS De Slagkrooie. We hopen dat Iris
een fijne tijd heeft op onze school.
Tien-minutengesprekken
Vandaag ontvangt u de uitnodiging voor het tien-minutengesprek. De gesprekken vinden plaats
op maandag 17 februari. Tot en met maandag kunt u het strookje meegeven aan uw kind.
Open dag
Op donderdag 21 maart staan de deuren van onze school open. ’s Morgens is er voor
toekomstige ouders de gelegenheid om een kijkje te nemen op onze school. Deze ouders kunnen
een bezoek brengen aan groep 1/2. Ook staat deze morgen een rondleiding en een gesprek met
de directie op het programma.
’s Avonds zijn alle ouders ook van harte welkom: of uw kind al op de Slagkrooie zit, of dat u
daar nog over nadenkt… op deze avond willen we ons als school presenteren aan alle mensen
van Schoonoord.
Van 18.30 uur tot 19.30 uur vindt de afsluiting van het leesproject “Beestachtig” plaats. Er zijn
optredens te bewonderen! Binnenkort ontvangen de inwoners van Schoonoord en omstreken
een flyer. Kortom, een leuk moment om de school beter te leren kennen! (En natuurlijk zijn ook
de grootouders en andere familieleden van harte welkom!)
Koningsspelen
Ook dit jaar doen we weer mee aan de Koningsspelen. We beginnen ’s morgens met een stevig
ontbijt. Daarna gaan we volop sporten.
Werken aan wat werkt
“Ik durf ook te vertellen als meer mensen luisteren”
Voor sommige kinderen is het heel eng om te vertellen over iets, of te zeggen
wat ze willen als er meer mensen luisteren dan alleen juf, of papa en mama.
Toch kan belangrijk zijn om je ook dan te laten horen! “Iedereen op de
verjaardag luisterde naar je toen je die leuke mop vertelde. Ik vond dat je het
erg knap deed, meid!” “Ik was trots op je, toen je aan tafel tegen je grote
broer vertelde dat jij ook dingen meemaakt op school en erover wilt vertellen”
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Nieuws uit de groepen
Nieuws uit groep 1 en 2
Gelukkig zijn de meeste kinderen weer beter en stoppen we met het thema ziek zijn.
Deze week zijn we begonnen met een voorleesproject nl. de mooiste vis van de zee.
Alle kinderen hebben dit prentenboek mee naar huis gekregen.
Papa’s, mama’s, oma’s en opa’s, kortom iedereen mag dit boek voorlezen.
Op school lezen we het ook nog een paar keer voor.
Na dat vele voorlezen gaan we het prentenboek naspelen in de grote zaal.
Natuurlijk gaan we ook nog over vissen werken en spelen en zingen.
Deze week hebben we al vissenwerkjes gemaakt en volgende week gaan we een vis vouwen.

Nieuws uit groep 3 en 4
In groep 4 ronden we aanstaande maandag thema 7 van taal af met een
toets. En dinsdag aanstaande maken de kinderen het controledictee van
thema 7. De kinderen hebben het gemaakte signaaldictee van afgelopen
dinsdag mee naar huis gekregen. Hierop kunt u precies zien welke
woordjes de kinderen nog wat extra thuis kunnen oefenen. Met rekenen
zijn we in groep 4 druk met het oefenen van de tafels. In groep 3 zijn we
deze week begonnen met de treinsommen en we zijn al weer ver gevorderd in kern 7. Wilt u
thuis de woordjes van kern 7 af en toe met uw kind lezen?

Nieuws uit groep 5 en 6
Vanaf deze week zijn er twee nieuwe gezichten in groep 5 en 6. Op maandag en dinsdag loopt
juf Rozemarijn stage bij ons. Zij studeert aan de pabo, en zal ook lessen gaan geven. Op
donderdag loopt juf Annemarije stage bij ons. Zij volgt de opleiding onderwijsassistent. Onze juf
Sabine is gelukkig weer voldoende hersteld, en is weer terug. Zij gaat op de donderdag stage
lopen in groep 7 en 8. Af en toe komt ze nog een dag bij ons om haar opdrachten hier af te
ronden. Wij wensen alle juffen veel plezier en succes met alles!
In de klas hebben we het over tafels van vermenigvuldiging. We willen in de klas een tafel –
tafel maken. In ons dagelijks leven komen we de tafels nl. ook heel veel tegen. Als de kinderen
thuis iets hebben voor de tafel – tafel mogen ze dit meenemen naar school. Denk hierbij aan
een eierdoos. Hier zit de tafel 5 x 2 in.
Volgende week ronden we hoofdstuk 7 van taal af. Ook voor spelling hebben we dit gedaan.
Maandag 10 februari is het signaaldictee, en donderdag 13 februari is het controledictee.
Maandag 17 februari is de aardrijkskundetoets. Succes met het leren!
Nieuws uit groep 7 en 8
Afgelopen week hebben we in onze klas afscheid genomen van juf Rozemarijn. Ze gaat nu een
paar maanden werken in groep 5/6 bij juf Inge. De kinderen hebben veel geleerd van haar.
Rozemarijn, bedankt voor alles en veel succes in de nieuwe groep.
Vrijdag kregen we bezoek… de oud-leerlingen van vorig jaar kwamen bij
ons op de terugkom middag om te vertellen over de brugklas,
mentoren, lessen, het rooster.. kortom, over alles wat te maken heeft
met het kiezen en overstappen naar een nieuwe school. Iets waar groep
8 natuurlijk heel veel belangstelling voor heeft! Volgende week is de
Cito eindtoets al, en daarna volgende schoolkeuzegesprekken. De open
dagen in het VO vinden in deze tijd plaats, dus u kunt zich voorstellen
waar de kinderen het veel over hebben!

Hiep hiep hoera!!
zaterdag 8 februari
zondag 9 februari

Sil Vollebregt
Tom de Jonge

groep 8
groep 4

woensdag 12 februari

Ingrid Katerberg

groep 2

woensdag 19 februari
Donderdag 20 februari

Leroy Lapore
Sanne Zwiers

groep 3
groep 3
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