Belangrijke data voor de komende periode:
wo 4 t/m vr 6 juni
maandag 9 juni
di 10 en wo 11 juni
di 10 t/m vr 13 juni
maandag 16 juni
maandag 16 juni
dinsdag 17 juni
woensdag 18 juni
donderdag 19 juni
donderdag 19 juni
ma 23 juni en di 24 juni
woensdag 25 juni
donderdag 26 juni
vrijdag 27 juni
maandag 30 juni
dinsdag 1 juli
vrijdag 4 juli
vrijdag 4 juli

kamp
2e Pinksterdag
vrij
avond 4 daagse
weekopening juf Ciska
studiemiddag (kinderen vrij)
schoolreis
bedankmorgen
uitgifte Opsteker nummer 21
rapport mee
contactavond
schoonmaakavond
schoonmaakochtend
schoonmaakochtend
weekopening juf Ina en Ciska
afscheid groep 8
kinderen ‘ s middags vrij
begin van de zomervakantie

groep 7 en 8
groep 1 t/m8
groep 1 t/m 8
groep 1 t/m 8
groep 8
team
groep 3 t/m 6
ouders/verzorgers
groep 1 t/m 8
groep 1 t/m 8
groep 1 t/m 7
ouders/verzorgers
ouders/verzorgers
ouders/verzorgers
groep 1 en 8
groep 1 t/m 8
groep 1 t/m 8
groep 1 t/m 8

Zending over Grenzen
De leerlingen hebben vorige keer € 20,30 meegenomen. Alle gevers en geefsters: hartelijk
bedankt!
Nieuws uit het team
Gymles groep 3/4
De leerlingen gymmen twee keer per week. Meestal wordt de gymles
gegeven in de schoolzaal. We willen graag meer gebruik van de sporthal
maken, maar het vervoer naar de sporthal levert nogal eens problemen
op. Een wandeling naar de hal vraagt zeer veel tijd. Het vervoer per auto
is vaak lastig te regelen. We blijven nadenken hoe tot een oplossing
kunnen komen.
Avondvierdaagse
Tijdens onze Pinkstervakantie start de avondvierdaagse. We danken de
activiteitencommissie voor hun bereidwilligheid om de organisatie op zich te nemen. We hopen
dat veel leerlingen van onze school meedoen. Wandelen is sportief.
Sponsoractie
Op 20 juni wordt er een sponsorloop georganiseerd op het schoolplein van CBS De Slagkrooie.
De opbrengst van deze actie is bestemd voor het kinderhuis in Kriel in Zuid-Afrika.
Bedankmorgen
Op 18 juni willen we een bedankmorgen organiseren voor alle ouders die ons dit jaar hebben
geholpen. U ontvangt deze week een uitnodiging.
Nieuws uit de schoolkring
Vorige heeft de schoolkring vergadert over een aantal zaken. Zo zijn de volgende onderwerpen
aan de orde geweest:
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De schooltijden op woensdag. In overleg met de mr en schoolkring worden de
schooltijden voor de groepen 1/2 en 3/4 in schooljaar 2014 -2015 aangepast. Voor deze
groepen eindigt nu de schooltijd op woensdagmorgen om 12.15. Dit wordt 12.30 uur.
Deze aanpassing van de tijden hebben we ingevoerd op verzoek van de schoolkring en de
mr. Ouders hoeven nu niet meer een kwartier te wachten.
Beheer schoolplein. Nu er een nieuwe wethouder is aangesteld in de gemeente
Coevorden hopen we dat we snel de beheersovereenkomst kunnen ondertekenen. De
schoolkring zal dan het beheer in handen krijgen.
Continue rooster. Vanuit de schoolkring wordt gevraagd of we willen nadenken over
een continurooster. We willen dit voorstel bespreken met het team. Ook willen we
onderzoeken hoe de ouders er over denken.

Nieuws van de activiteitencommisie
Hallo allemaal!
Fijn dat jullie allemaal meedoen met de wandelvierdaagse op 10,11,12,13 juni!
Om 18.00 uur verzamelen we ons bij het clubhuis van korfbalvereniging SDO aan de
Sportparklaan. De kinderen krijgen vooraf een shirt van school mee naar huis, te dragen op de
wandelavonden.
Deelname inclusief medaille kost €4,00 per kind.
Wilt u als volwassene ook een medaille dan zijn
de kosten hiervoor €5,00.
Het geld voor de medaille graag z.s.m. in een
enveloppe voorzien van naam en hoe vaak hij/zij
al heeft meegelopen inleveren bij de
desbetreffende leerkracht!
Zou u bij mij willen aangeven via een briefje of
via de mail
tessaschippers@yahoo.com wanneer u om een
dringende reden toch niet mee kunt lopen als
begeleider? In het schema staat aangegeven wie
op welke dag met zijn/haar groep gaat lopen.
Als ik niets hoor ga ik er vanuit dat u de aangegeven dagen meeloopt.
Hoe meer zielen, hoe meer vreugd!
Namens de activiteitencommissie van de Slagkrooie:
Tessa Schippers
Werken aan wat werkt
“Ik kan complimenten geven”
We hopen natuurlijk dat u uw kinderen overlaadt met
complimenten, iedere keer als er een aanleiding voor is! Maar
als kinderen elkaar complimenten geven, komen ze vaak nog
directer aan. “Wat leuk, ik hoorde je tegen Sonja zeggen dat
ze zo mooi kan tekenen. Daar werd ze wel blij van zag ik.” Of
“Fijn dat je tegen Mark zei, dat hij zo mooi op zijn gitaar
gespeeld had. Daar werd hij vrolijk van!”
Nieuws uit de groepen
Nieuws uit groep 1 en 2
Volgende week werken we nog over vaderdag, ook al is het maar een hele korte week.
Het cadeautje voor papa moeten we toch af zien te krijgen.
Donderdag 12 juni komt Klary van de bieb voorlezen in gr. 1 en 2.
Ook krijgen we er weer 2 nieuwe leerlingen bij in gr. 1.
Tim v/d Schuur wordt 7 juni 4 jaar en Annemarie Katerberg wordt 16 juni 4 jaar.
We willen hen heel veel plezier en succes bij ons op school wensen.
Nieuws uit groep 3 en 4
De afgelopen week zijn we druk geweest met het afnemen van de Cito-toetsen. De
spreekbeurten en het vertellen met de verteldoos zijn in volle gang. Iedere dinsdag en
donderdag is er een leerling aan de beurt om voor de klas te vertellen. Erg spannend, maar wat
horen we leuke verhalen. Simon mocht als allereerste vertellen en liet ons zijn C-zwemdiploma
zien, weten we nu dat de knuffel van Sanne met een gebroken been in het ziekenhuis is

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

geweest. En dat de dino knuffel van Luka veel lawaai maakt. Dewi weet heel veel van vlinders,
Renée heeft ons kennis laten maken met haar hondje, Justin heeft ons zijn Hot Weels laten zien
en Mandy heeft ons veel geleerd over de chihuahua. We zijn benieuwd naar de volgende
verhalen. Ondertussen zijn we bezig met de laatste lessen van rekenen en ook zetten we de
puntjes op de i met het lezen in groep 3. Kortom, in de laatste weken aan het eind van het
schooljaar zijn we nog druk aan het werk!
Nieuws uit groep 5 en 6
Het eind van het schooljaar is in zicht. En de laatste loodjes beginnen al wat zwaar te vallen.
Toch moeten we nog even door. Deze week zijn we druk geweest met de Cito-toetsen, en ook
het gewone werk gaat gewoon door. Het taalboek is uit, en ook met rekenen zijn we met de
laatste lessen bezig. Ook dit wordt nog getoetst. Op 5 juni is het signaaldictee, op 13 juni de
topotoets voor groep 6, 16 juni de aardrijkskunde toets, en het controledictee staat gepland
voor 16 juni. Ook wij hebben nog iets leuks in het vooruitzicht! Op dinsdag 17 juni gaan wij
samen met groep 3 en 4 naar Assen, naar in & outdoor at Pinokkio.
Nieuws uit groep 7 en 8
Als u dit leest… is onze groep op schoolkamp! Wat hebben ze er een zin in! We hopen op droog
weer en flink (over)vermoeide koppies op vrijdag. Heerlijk een lang weekend om bij te slapen,
wat zullen ze dat nodig hebben! We werken hard aan de musical en oefenen dat het een lieve
lust is. Helaas hebben we geen tijd om te oefenen voor de weekopening die op t rooster staat
voor maandag 18 juni. Die maandag is er dus geen weekopening voor groep 8. De laatste
maandag van het schooljaar weer wel, dan zijn ook hun ouders van harte welkom natuurlijk!

Hiep hiep hoera!!
maandag 9 juni
donderdag 12 juni
vrijdag 13 juni

Evelien Katerberg
Lian L. Hindriks
Lennart Jongbloed

groep 5
groep 1
groep 4

Sanne heeft een
broertje gekregen.
We feliciteren Mark,
Saskia en Sanne met
de uitbreiding van hun
gezin.
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