Belangrijke data voor de komende periode:
vrijdag 18 april
maandag 21 april
woensdag 23 april
ma 28 april t/m di 6 mei
donderdag 8 mei
dinsdag 13 mei
woensdag 14 mei
maandag 19 mei

goede vrijdag
2e paasdag
meesters en juffendag
meivakantie
uitgifte Opsteker 18
studiemiddag
voorstelling in Coevorden
Weekopening juf Ina
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Zending over Grenzen
De leerlingen hebben vorige keer € 18,15 meegenomen. Alle gevers en geefsters: hartelijk
bedankt!
Nieuws uit het team
NME project: Lente in Drenthe
Dit is de naam van het NME project waar we na de
meivakantie in alle groepen mee starten. Lente:
voorjaarsbloemen, de eerste vlinders, de vogels die
hun liedje fluiten en nesten bouwen, de jonge dieren
die overal rondlopen. Maar de lente kondigt zich niet
elk jaar op dezelfde datum aan. Soms raakt de natuur
in de war van een te warm of te koud voorjaar. Dit
NME project gaat over de opwarming van de aarde,
welke rol wij daarin vervullen en hoe de natuur daarop
reageert. Voor alle groepen is er een ontdekpad,
waarin de begrippen over de opwarming worden
verklaard. Centraal staat dat de aarde warmer wordt en dat dit vooral door toedoe
Meester- en juffendag
U ontvangt vandaag een brief over de meester en juffendag. Op woensdagmorgen is het feest op
onze school. We starten met z’’n allen in de schoolzaal.
De entreetoets
Na de meivakantie starten de kinderen van groep 7 met het maken van de entreetoets. Met de
Entreetoetsen meten we de basisvaardigheden van leerlingen op de onderdelen Taal, RekenenWiskunde en Studievaardigheden. Op veel scholen wordt de entreetoets afgenomen. De
resultaten van deze toets laten zien hoe uw kind ervoor staat op het gebied van Taal, Rekenen en
studievaardigheden. In één oogopslag ziet u waar uw kind goed in is en waar extra oefening nodig
is. De resultaten van de toets worden met u besproken.
De koningsdag
Op vrijdag 25 april is het koningsdag. De groepen 5 t/m 8 gaan deze
dag sporten op de sportterreinen van Schoonoord. U hebt een brief
ontvangen over deze dag. Tot op heden hebben zich nog geen ouders
aangemeld om ons op die morgen te helpen. We zijn dus nog steeds
op zoek naar ouders die een groepje willen begeleiden. U kunt zich bij
de leerkracht opgeven.
Nieuws van het Samenwerkingsverband
Passend onderwijs is de naam voor de nieuwe manier waarop ervoor gezorgd wordt dat alle
kinderen binnen het onderwijs de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. ‘Ieder kind het
onderwijs dat past bij wat hij of zij nodig heeft!’ Veld, Vaart & Vecht is de naam van het (nieuwe)
samenwerkingsverband waarbinnen alle schoolbesturen voor (speciaal) basisonderwijs en
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speciaal onderwijs in de regio Dalfsen, Ommen, Hardenberg en Coevorden samenwerken rond
Passend Onderwijs. Ook onze school, die onderdeel is van de VPCBO Coevorden hoort vanaf 1
aug. a.s. bij dit nieuwe samenwerkingsverband. In de speciale bijlage vindt u een
oudernieuwsbrief met nadere informatie over passend onderwijs

Nieuws uit de GMR
Via deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte houden over de onderwerpen die tijdens de GMR
vergadering besproken zijn.
Maandag 14 april heeft de GMR weer vergaderd.
We hebben met elkaar gesproken over Passend onderwijs. Per augustus 2014 gaat de VPCBO
overstappen naar Ommen en omstreken.
Ook de functiemix is behandeld. Het plan is om een specialist Engels toe te voegen. Verder is er
onder andere gekeken naar het vakantierooster 2014-2015 en het personeelsbeleid.
Daniël de Leeuw, secretaris GMR, VPCBO Coevorden
Vakantieregeling schooljaar 2014-2015
Herfstvakantie 13-10-14 t/m 17-10-14
Kerstvakantie 22-12-14 t/m 02-01-15
Voorjaarsvakantie 23-02-15 t/m 27-02-15
Pasen 03-04-15 t/m 07-04-15
Meivakantie/Hemelv 04-05-15 t/m 15-05-15
Pinksteren 25-05-15 t/m 25-05-15
Zomervakantie 06-07-15 t/m 14-08-15
Studiedagen voor het nieuwe schooljaar zijn nog niet bekend, deze kunt u t.z.t. vinden op de
kalender.
Koningsdag
Aan de ouders van groep 1 t/m 4
Op vrijdag 25 april vieren wij koningsdag op school met de groepen 1
t/m 4.We beginnen om 8.45 uur met een gezamenlijk ontbijt.
Aansluitend is er een spelletjescircuit rondom de school. De kinderen
worden in groepjes gedeeld en gaan samen met een begeleider de
spelletjes spelen. De kinderen hoeven die dag geen eten en drinken
mee naar school.
De kinderen van groep 1 t/m 4 zijn om 12 uur vrij.
Een hartelijke groet, Team van de Slagkrooie
Werken aan wat werkt
“Ik ben vrolijk”
Deze week letten we op vrolijke en opgewekte kinderen.
Waarom? Kinderen die zich uiten, voelen zich vaak prettig,
en dat is natuurlijk belangrijk! Samen plezier maken,lol
hebben, het fleurt je leven en de sfeer in de groep.
Kinderen worden zich zo ook bewuster van de leuke dingen,
dingen waar ze vrolijk van worden.
“Je had echt plezier vanmiddag volgens mij, toen je met
Pieter en Jim in het zwembadje aan het spelen was!” “Je komt zo vrolijk binnen, vertel eens
Nieuws uit de groepen
Nieuws uit groep 1 en 2
Deze week sluiten we het thema pasen af. Volgende week beginnen
we met het thema moederdag. Dus moeders, niet al te veel
rondkijken in de klas. We zijn druk bezig om de kleuterobservaties af
te nemen. Deze observaties worden t.z.t. weer met u besproken
tijdens de contactavond. 21 april krijgen we er weer een nieuwe leerling bij nl. Marijn Wever. Hij
wordt dan 4 jaar en we willen hem heel veel succes en plezier bij ons op school wensen. De
komende tijd hebben we nogal wat vrije dagen en ik wil iedereen fijne dagen wensen.
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Nieuws uit groep 3 en 4
Groep 4 werkt hard aan het zich eigen maken van de tafels. Graag
willen we u vragen de tafels van 2 af en toe met uw kinderen te
oefenen. Over enkele weken willen we ook beginnen met de
spreekbeurten in beide groepen. De kinderen in groep 3 mogen
aan de hand van spullen of foto’s iets over zichzelf vertellen en de
kinderen van groep 4 mogen een onderwerp uitkiezen waar ze
graag iets over willen vertellen. De kinderen krijgen een brief mee
met de benodigde informatie.
Nieuws uit groep 5 en 6
De paasdagen en de vakantie staan voor de deur! Deze weken ronden we blok 5 van rekenen af.
En ook met taal zijn we klaar met thema 9. Na de vakantie beginnen we met de nieuwe
hoofdstukken. Met aardrijkskunde en geschiedenis beginnen we na de vakantie met hoofdstuk 6.
Na al het harde werken, staan er ook leuke dingen voor de deur. Vandaag hebben we met elkaar
de paasviering gehad. Dit was een fijne viering. Na een lang weekend, beginnen we dinsdag weer
met werken. Woensdag vieren we de verjaardagen van de meester en juffen, en vrijdag doen we
mee aan de koningsspelen. We gaan hierna van een heerlijke vakantie genieten, en komen 6 mei
weer terug op school.
We wensen iedereen fijne Paasdagen en een fijne vakantie!
Nieuws uit groep 7 en 8
Alle leerlingen zijn geslaagd voor het theoretische deel van het verkeersexamen van 10 april! Van
harte gefeliciteerd ,we zijn trots op jullie! Nu maken we ons op voor het praktijkdeel dat gefietst
gaat worden op donderdag 15 mei. Om dit examen door te laten gaan, zijn we op zoek naar
een aantal vrijwilligers, die die donderdagmorgen een paar uurtjes beschikbaar hebben
om bij de route te staan of zitten. Wilt u zich
alstublieft aanmelden bij Ciska of Jolande?
Afgelopen dinsdag hebben we een les over de dode
hoekspiegel bij vrachtwagens gehad. Niet geweten dat er
met zoveel spiegels toch nog zoveel plekken waren waar
de chauffeur ons niet ziet! We leerden over de belangrijke
regel: Zie jij de chauffeur, dan ziet hij jou ook!
Huiswerk voor de komende periode:
Donderdag 24 april: spelling controledictee thema 9
Donderdag 24 april: Aardrijkskunde hoofdstuk 6

Hiep hiep hoera!!
zondag 20 april
donderdag 24 april
donderdag 24 april
Zaterdag 26 april
maandag 28 april
maandag 5 mei
dinsdag 6 mei

Linde Schepers
Justin Martens
Sophie van der Werf
Anouk Zwiers
Veerle Storm
Dewi Latumahina-Akkerman
Mika Dokter
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FEEST!

FEEST!

FEEST!

FEEST!

Aan alle meisjes en jongens van de Slagkrooie.
Volgende week woensdag 23 april is het feest op de Slagkrooie:
MEESTER EN JUFFEN DAG
We vieren de verjaardag van alle juffen en de meester en maken er met elkaar een feestelijke dag
van.
Jullie worden ’s morgens op de gewone tijd op school verwacht.
We verzamelen ons om kwart voor negen in de schoolzaal om samen de dag te beginnen.
Voor die dag mag je natuurlijk verkleed op school komen. Dat is extra feestelijk.
Je hoeft ook geen eten of drinken voor de morgenpauze mee te brengen.
Iedereen is die dag om kwart over twaalf vrij.
We hopen met elkaar een fijne dag te hebben.
Hartelijke groet van
alle juffen en de meester.
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