Belangrijke data voor de komende periode:
maandag 31 maart
weekopening juf Inge
donderdag 3 april
uitgifte opsteker nummer 16
maandag 7 april
contactavond op uitnodiging

groep 5
ouders/verzorgers

Zending over Grenzen
De leerlingen hebben vorige keer € 12,20 meegenomen. Alle gevers en geefsters: hartelijk
bedankt!
De open dag en de afsluiting van het project.

De groepen 1 en 2 zongen in de schoolzaal
een prachtig lied

De quiz van groep 3 en 4 was een succes

Ook de leerlingen van groep 5 en 6 zongen een
prachtig lied

In de klaslokalen was veel te zien en te doen
er was zelfs een spelletjes lokaal ingericht.

Nieuws uit het team
Weekopening groep 3
Juf Anita en juf Alie zijn vorige week ziek geweest. Er was te weinig tijd om met de leerlingen te
oefenen. Helaas kan om deze reden de weekopening voor groep 3 dus niet doorgaan.
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De cito eindtoets
De leerlingen van groep 8 hebben de uitslagen van de cito-eindtoetsen besproken met de
leerkrachten van groep 8. De leerlingen hebben naar hun mogelijkheden gepresteerd. We gaan
als team de uitslag van de eindtoets goed analyseren.
De oudervragenlijst
We hebben nog niet van iedereen de oudervragenlijst terug ontvangen. We zouden het fijn
vinden wanneer u nog even tijd vindt om de vragen te beantwoorden.
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. 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.
€ 12,50 voor groep ½ € 20,00 voor groep 3/4/5/6 € 55,00 voor groep 7/8
Werken aan wat werkt
“Ik ben een echte vriend, op mij kan je vertrouwen (ik ben jouw
vriend, ben jij ook mijn vriend?)”
Vriendschap is heerlijk, vrienden zijn belangrijk in ieders leven. Wat
maakt je een goede vriend? We letten deze weken op kinderen die
zich naar elkaar toe aan afspraken houden, iets beloven en het ook
doen, die aandacht hebben voor hun vrienden. Als u het ook
belangrijk vindt dat uw kind zelf ook een goede vriend is, prijs het
dan als u gedrag ziet dat daar bij past. “Weet je, wat knap van je dat
je je aan de afspraak hield om te spelen met Bas. Ik hoorde dat je ook werd meegevraagd om
te gaan zwemmen met Jan. Maar afspraak is afspraak voor jou. Ik ben trots op je!” of: “Lief van
je dat je aan Anja vroeg hoe het bij de tandarts is geweest. Ze kon fijn even van zich afkletsen
nu!”
Nieuws uit de groepen
Nieuws uit groep 1 en 2
Deze week sluiten we het leesproject “beestachtig” af.
De klas en de gang waren voor de helft in een jungle veranderd en voor de andere helft in een
noord- en zuidpool.
De kinderen hebben veel geleerd. Ze weten nu welke dieren in de jungle wonen en welke dieren
op de Noord- en Zuidpool leven.
Ook kennen ze het verschil tussen koud en warm.
Volgende week gaan we beginnen met het thema molens.
12 mei gaan we ook een molen bezoeken. Later meer hierover!
Natuurlijk gaan we over molens werken, zingen en spelen.
We gaan bijv. een molen maken van een pak melk en een molen vouwen.
Ook krijgen we weer een nieuwe leerling op school.
Maandag 24 maart wordt Tim Berkepies 4 jaar.
We willen hem heel veel plezier en succes bij ons op school wensen.
Oproep: Wie spaart er thuis lege eierdozen?
Wilt u ze meegeven aan uw kind?
Nieuws uit groep 3 en 4
We hebben de afgelopen weken gewerkt aan het
project ‘Beestachtig’. In onze klas hebben we
gewerkt over de dierentuin. We hebben een
filmpje gezien over de dierentuin, we hebben
beesten geknutseld en we hebben onze eigen klas
in een dierentuin omgetoverd. We nodigen
iedereen dan ook van harte uit om van avond een
bezoekje te brengen aan de dierentuin van groep
3 en 4! De kinderen van groep 3 zijn begonnen
met kern 9. En in groep 4 hebben we thema 8
van taal afgesloten met een toets en het
controledictee. Volgende week krijgen de kinderen
van groep 4 de nieuwe spellingwoordjes mee naar
huis om te oefenen.

CBS de Slagkrooie Ringstraat 22 7848BW Schoonoord tel:0591-382412 info@cbsdeslagkrooie.nl

Nieuws uit groep 5 en 6
Afgelopen week zijn wij aan het werk geweest
met het project Beestachtig. Wij hebben ons
verdiept in de onderwaterwereld. We hebben
veel geleerd over de dieren die onder water
leven. De kinderen hebben mooie
muurkranten gemaakt. Ook hebben ze mooie
kunstwerken gemaakt, maar ook enge
zeemonsters! Wij nodigen u van harte uit om
vanavond te komen kijken tijdens de open dag
van 18:30 – 19:30. Ook geven wij om 19:15
uur een optreden. Ook het andere werk heeft
niet stil gelegen. In beide groepen is thema 8
van taal afgerond, en beginnen we volgende
week met thema 9. Met rekenen zijn we aan
het werk in blok 5. Met groep 5 hebben we het
over meten en inhoud. We zijn druk bezig met millimeters, centimeters, meters en kilometers.
Met de inhoud hebben we het over liters, centiliters, deciliter en milliliters. We zien ook dat er
veel overeenkomsten zijn. Met groep 6 zijn we vooral erg druk met breuken. Dit vinden we nog
best lastig. Maar hoe meer we oefenen, hoe beter het gaat!
Nieuws uit groep 7 en 8
In groep 8 is het goed voelbaar: de brugklas komt eraan! De uitslagen van de Cito Eindtoets zijn
binnen en we hebben met alle leerlingen en hun ouders goede gesprekken gevoerd over de
schoolkeuze. De aanmeldingsformulieren worden ingevuld (en op school ingeleverd, denkt u er
nog even aan? :-) ) en dan is het afwachten: in welke klas kom ik? Wie wordt mijn mentor?
Spannend allemaal! Groep 7 werkt ondertussen keihard door, alsof ze niet stiekem ook opletten
hoe het er aan toegaat in groep 8. Jullie zijn kanjers allemaal! De open dag was de spetterende
afsluiting van het thema 'Beestachtig'. In onze groep hebben we gewerkt aan presentaties over
de jungle. Hopelijk vond u het mooi!

donderdag 27 maart
maandag 31 maart
dinsdag 1 april
woensdag 2 april
zondag 6 april

Hiep hiep hoera!!
Vera Wever
Mick Kuipers
Thomas Berkhout
Davey Kremer
Rutger Storm
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