Belangrijke data voor de komende periode:
maandag 7 april
woensdag 9 april
donderdag 17 april
vrijdag 18 april
maandag 21 april
woensdag 23 april
ma 28 april t/m wo 6 mei

contactavond op uitnodiging
schoolvoetbaltoernooi
uitgifte opsteker nummer 17
goede vrijdag (vrij)
2e paasdag (vrij)
meesters en juffendag
meivakantie

ouders/verzorgers
groep 7 en 8
groep
groep
groep
groep

1
1
1
1

t/m
t/m
t/m
t/m

8
8
8
8

Verdrietig nieuws
Woensdagmorgen kregen we het verdrietige nieuws dat de echtgenoot van onze vrijwilligster
Reina overleden is. Meneer Tholen lag al een poosje in het ziekenhuis en was erg ziek.
We leven erg met haar en haar dochters Andrea en Miranda mee.
We willen hun veel sterkte wensen de komende tijd.
Zending over Grenzen
De leerlingen hebben vorige keer € 16,85 meegenomen. Alle gevers en geefsters: hartelijk
bedankt!
Nieuws uit het team
Gevonden voorwerpen
In de personeelskamer staat een emmer vol met sjaals, handschoenen en andere winterkleding.
Sommige kledingstukken liggen al maanden op school. Ook hebben we in de keuken nog lepels
kommen en ander keukengerei staan. Dit is nog afkomstig van de wintermarkt.
Paasviering
Op donderdag 17 april gaan we het paasfeest vieren. Deze paasviering wordt gehouden in de
schoolzaal van de school. Alle kinderen en leerkrachten werken mee aan deze viering. Deze
viering zal gehouden worden aan het eind van de morgen. Na de viering gaan de leerlingen in de
verschillende ruimten genieten van een paasmaaltijd. De activiteitencommissie zal deze maaltijd
verzorgen. Om 13.00 uur is deze maaltijd afgelopen. De kinderen zijn dan vrij.
Uitslag vragenlijst
We hebben de vragenlijsten verwerkt. Negenenvijftig ouders hadden de mogelijkheid om de
lijsten in te vullen. Van drieëntwintig ouders ontvingen we een ingevulde vragenlijst.
CBS De Slagkrooie scoort als school een 3,35. Daarmee scoort de school ruim voldoende. Toch
zijn er voor ons nog wat aandachtspunten. Deze aandachtspunten bespreken we tijdens een
teamoverleg en met onze schoolkring.
Binnenkort ontvang u ook nog een brief over de uitslag van de vragenlijsten. In deze brief
brengen we u op de hoogte van onze mogelijke verbeterpunten.
Koningsdag
Onze school doet ook mee aan de Koningsdag. Alle groepen beginnen
met een ontbijt. In de loop van de morgen gaan de groepen 5 t/m 8
naar het sportveld. Samen met de leerlingen van de van Royenschool
en leerlingen van CBS De Kiel gaan ze sporten. De onderbouwgroepen
blijven op school. Binnenkort ontvangt u meer informatie.

Nieuws van de penningmeester
De voorbereidingen voor de schoolreizen en het schoolkamp zijn al weer in een ver gevorderd
stadium. De bestemmingen zijn bekend en het programma in grote lijnen al weer klaar.
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De oudercommissie verzoekt u het geld voor de schoolreizen en het schoolkamp over te maken
op rekeningnummer 3496.25.107 t.n.v. CBS De Slagkrooie inzake OC onder vermelding van de
naam van uw kind en de groep waarin uw kind zit. De kosten bedragen:
Groep 1/ 2:
€ 12,50 per kind
Groep 3 t/m 6:
€ 20,00 per kind
Groep 7/8:
€ 55,00 per kind.
Nieuws uit de schoolkring
Op donderdag 6 maart heeft de schoolkring vergaderd. De volgende zaken zijn aan de orde
geweest:
 De vrijwillige bijdrage van de ouders
 De mogelijkheden van een continue rooster
 Aanpassing van de schooltijden
Werken aan wat werkt
“Als ik boos wordt, kan ik weer rustig worden”
Deze weken ligt het accent op het beheersen van jezelf. Zo moeilijk
soms! We letten extra op kinderen die zich kunnen inhouden bij
akkefietjes, die boos worden en zichzelf weer rustig kunnen maken.
We zullen ook vragen, hoe ze zoiets moeilijks al kunnen! Thuis kunt u
dat ook benoemen: “Ik zag dat je het niet leuk vond dat de
computertijd om was, maar toch ben je meteen gestopt en hebt je
voetbal gepakt. Knap van je! “Toen wij ruzie hadden over je bedtijd,
werd je snel weer rustig en konden we er over praten en overleggen.
Weet je wel, hoe goed dat is, dat je dat kan? Prima gedaan!”
Schoolvoetbaltoernooi
Op woensdagmiddag 9 april doet er een team jongens en een team meiden mee aan het
schoolvoetbaltoernooi in Dalen en Dalerveen. Op onze oproep voor chauffeurs is heel goed
gereageerd, alle kinderen hebben een plek.  De kinderen hebben er veel zin in!
Maar….
Nu zoeken we voor het meidenteam nog een coach/begeleider en voor HET JONGENSTEAM
moeten we een scheidsrechter leveren.. en die hebben we nog niet!
Wie O Wie wil ons uit de brand helpen? Wie komt zoon of dochter toch
aanmoedigen en wil wel een of meerdere wedstrijdjes fluiten? Voor de meisjes
wil Bianca Schoonebeek fluiten, wie wil dit bij de jongens doen? Het gaat om
één wedstrijd van een kwartier…… We hopen dat er aanmeldingen komen!!
(Bij Jolande of Ciska)
Nieuws uit de groepen
Nieuws uit groep 1 en 2
We zijn vorige week begonnen met het thema molens. Er staan al
verschillende molens bij ons in de klas waarvan de wieken kunnen draaien.
We hebben ook al weer nieuwe woorden geleerd nl. molensteen, wieken,
het brood, grof, fijn, deeg, gerst. Het lied “zo gaat de molen” hebben we
ook geleerd. Deze week sluiten we het thema al weer af en volgende week
gaan we over Pasen werken. 10 april komt Klary van de bibliotheek weer bij
ons voorlezen.
Nieuws uit groep 3 en 4
In groep 3 wordt keihard gewerkt en zijn we al bijna aan het eind van
kern 9. De kinderen maken grote sprongen in het leren lezen.
Vandaag zijn we begonnen met het rekenen in een ‘echt’ rekenschrift.
We leren keurige rijtjes maken. In groep 4 zijn we druk met het
aanleren van de tafels. Donderdag krijgen de kinderen een tafelkaart
mee naar huis en een brief met uitleg. Afgelopen dinsdag hebben we
het signaaldictee gemaakt, op het dictee wat mee naar huis is gegaan,
kunt u zien welke spelling categorieën eventueel nog wat geoefend
moeten worden.

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

Nieuws uit groep 5 en 6
Afgelopen maandag had groep 5 de weekopening. Fijn om te zien dat er zoveel belangstelling
was. De weekopening ging over helpen. In de klas helpen de kinderen
elkaar gelukkig ook geregeld. Het werken met de twee- en
driedagentaak gaat steeds beter. Het is heel belangrijk dat de kinderen
goed op hun taak kleuren wat ze al gemaakt hebben. Hierdoor houden
ze goed overzicht. De kinderen die het nog een beetje lastig vinden,
helpen we nog op weg. Zo gaat het steeds een beetje beter. U kunt dus
lezen dat er heel hard gewerkt wordt in groep 5 en 6! Groep 6 heeft
afgelopen week de topografietoets van Noord – Holland gehad, en as.
maandag 7 april is in beide groepen de aardrijkskundetoets van
hoofdstuk 5.
Nieuws uit groep 7 en 8
We willen beginnen met een oproep:
Op donderdagmorgen 15 mei is het praktisch verkeersexamen voor de
groepen 7 en 8 hier in Schoonoord. Hierbij hebben we uw hulp nodig!
Wilt u op die morgen ergens langs de route staan/zitten om de kinderen
die het examen doen te beoordelen? Zonder uw hulp kan het examen
niet doorgaan! Het zou fijn zijn als u dit zo snel mogelijk kunt doorgeven
aan Jolande of Ciska! Het is erg belangrijk dat de fiets van uw kind in
orde is voor dit examen. U leest erover in de brief die u meekrijgt.
Het theoriedeel van dit examen maken we op donderdag 10 april.
Huiswerk:
Vrijdag 11 april: spelling signaaldictee Thema 9
Vrijdag 25 april: spelling controledictee Thema 9
Donderdag24 april: Aardrijkskunde Toets Hoofdstuk 5

Voor de Paasviering op donderdag 17 april zijn we op zoek naar een (of
meerdere) paastakken. Is er iemand die ons hier aan helpen kan? Zou u dat
kunnen doorgeven aan Inge (5/6) of Jolande (7/8) ? Alvast bedankt!

Hiep hiep hoera!!
zondag 6 april
donderdag 10 april
zaterdag 12 april
woensdag 16 april

Rutger Storm
Mathijs Berkhout
Nick Polane
Anouk van der Velde

groep
groep
groep
groep

8
8
7
7
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