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Goede doelen
De leerlingen hebben vorige keer € 18,35 meegenomen. Alle gevers en geefsters: hartelijk bedankt!

Belangrijke data
dinsdag 12 december
donderdag 21 december
donderdag 21 december
vrijdag 22 december
maandag 25 dec,’17 t/m vrijdag 5 jan.’18

staking(kinderen vrij)
kerstfair
uitgifte Opsteker nummer 8
kinderen ’s middags vrij
kerstvakantie

groep 1 t/m 8
groep 1 t/m 8
groep 1 t/m 8
groep 1 t/m 8

Nieuws uit het team
Een terugblik op de Sinterklaasviering
Wat was het een spannende dag. Sinterklaas bezocht met zijn pieten
onze school. Jammer genoeg was de goedheiligman te laat op school.
Enkele hulpsinten waren bereid om ons te helpen uit de benarde
situatie. Gelukkig kwam de Sint toch nog en werd hij hartelijk ontvangen
door de kinderen. Voor de kleinsten had de Sint zakken vol met
cadeautjes meegenomen. In de verschillende groepen werden deze
uitgedeeld. De oudste kinderen hadden mooie gedichten en prachtige
surprises gemaakt. ’s Middags hadden de kinderen volop de
gelegenheid om met hun nieuwe speelgoed te spelen.
Staking op dinsdag 12 december
Maandag hebt u van het bestuur een brief ontvangen over de staking van 12 december. Ook heeft het
bestuur aangegeven dat u voor opvang voor deze dag contact kunt opnemen met Pinokkio.
De laatste Opsteker van dit kalenderjaar
Op donderdag 21 december geven wij de laatste Opsteker van dit kalenderjaar uit. Deze Opsteker zal weer
vol staan met leerlingenwerk.
De Kerstfair
De voorbereidingscommissie is druk bezig met de voorbereidingen. Fijn dat zoveel mensen meedenken.
Meneer Katerberg zorgt voor een groot podium en meneer van der Werf zal de muziek verzorgen. Voor de
verkoop van etenswaren zijn we nog op zoek naar vrijwilligers. Dus u kunt u nog steeds opgeven. Op
maandag 18 december ontvangt u nog een uitgebreide informatiebrief over de kerstfair. De kerstfair begint
om 17.00 uur en eindigt om 19.00 uur. Alle kinderen treden die avond op.

Nieuws van de penningmeester
(herhaald verzoek)
Net als andere jaren organiseren de activiteitencommissie en de leerkrachten van de Slagkrooie naast het
gewone lesprogramma een aantal vrijwillige activiteiten. Het gaat om het sinterklaasfeest, kerstfeest,
paasfeest en schoolreis/kamp. Om deze activiteiten te kunnen bekostigen vragen wij ouders/verzorgers om
een bijdrage. In overleg met de schoolkring is het volgende bedrag afgesproken: Groep 1 t/m 8 € 20,00Deze
bijdrage is voor Sinterklaas, Kerst, Pasen, ontbijt e.d. De bijdrage voor schoolreis/kamp wordt begin februari
doorgegeven.
Het bedrag kan overgemaakt worden op NL54 RABO 0349 6251 07 t.n.v. CBS de Slagkrooie o.v.v. naam
kind en groep. Wilt u het bedrag zo spoedig mogelijk overmaken.

Werken aan wat werkt
“Zien hoe een ander zich voelt…”
meestal lukt het ons wel, maar kunnen we er dan ook wat mee? De komende
weken gaan we als team extra letten op kinderen die al laten merken dat ze zien
hoe een ander zich voelt. “Wat lief dat je met Krista naar buiten gaat, je zag dat
ze zich alleen voelde” , of: “ “Je merkte dat Diana blij was, en je danste mee met
haar, wat leuk!” Ook thuis is het fijn uw kind te complimenteren als het merkt hoe
u en uw gezinsleden zich voelen. “Wat lief dat je zachtjes ging spelen toen je
merkte dat mama hoofdpijn had” of “ Goed hoor, dat je zei dat je ook wel binnen
wilde spelen toen je wist dat Lisa nog niet naar buiten mocht met haar griep”.

Nieuws uit de groepen
Nieuws uit groep 1 en 2
Volgende week gaan we beginnen met een nieuw thema nl. kerst.
We zijn de klas en de gang al weer druk aan het versieren. Het
wordt al erg gezellig.
De komende weken gaan we kerstknutsels maken voor de
kerstmarkt.
Verder zijn we druk bezig om de liedjes te oefenen.
We hebben er weer een nieuwe leerling bij nl. Keano de Groot.
Hij is 28 november 4 jaar geworden. We willen hem heel veel
succes en plezier wensen.
Voor de kerstviering hebben wij een lampionnenstok nodig.
Wilt u deze zo spoedig mogelijk meegeven?
Nieuws uit groep 3 en 4
Volgende week donderdag (14 december) gaan we voor de laatste keer dit jaar naar gym. Na de
kerstvakantie komt er een nieuwe opgavelijst voor het rijden. We hopen dat we dan weer een vullend rooster
kunnen maken, dat valt namelijk niet altijd mee. Gelukkig hebben we voor onze heuse pietengymles wel
voldoende auto’s kunnen regelen, de kinderen zijn vol trots allemaal naar huis gegaan met een
pietendiploma.

Na Sinterklaas zijn we ons in de klas nu druk aan het voorbereiden op de kerstviering en alles
wat daarbij hoort. Alle kinderen hebben een stukje tekst meegekregen om thuis te oefenen, we hopen dat
iedereen dit goed uit zijn hoofd leert.
Nieuws uit groep 5 en 6
Wat een gezellige tijd hebben we achter de rug. We hebben pietengym gedaan, in het sintboek gewerkt, en
als hoogtepunt is Sinterklaas bij ons op bezoek geweest. We vonden het erg leuk. We hebben een lied over
Amerigo gezongen, sommige kinderen deden een dansje of een kunstje en we mochten heel veel vragen
aan Sinterklaas.
Nu gaan we ons klaarmaken voor het kerstfeest. We gaan druk oefenen en knutselen.
Ondertussen wordt er ook nog gewerkt. In beide groepen is de rekentoets van blok 2 aan de beurt.
In groep 5 worden het HTE schema, keer- en deelsommen, geldsommen en getallen splitsen en
samenstellen getoetst. In groep 6 de plus- en minsommen over het 100-tal, handig rekenen, grote
keersommen, breuken en klokkijken.
Met spelling hebben we de lessen uit het werkboek uit. Dit houdt in dat de dictees eraan komen.
Donderdag 14 december is het signaaldictee, en dinsdag 19 december het controledictee.
Nieuws uit groep 7 en 8
Wat een prachtige surprises zijn er gemaakt door de hulpsinterklazen in onze groep! Iedereen is enorm
verwend. Wat een gezellige morgen was het. Jammer dat het zo snel voorbij vliegt! Nu maken we ons op
voor het volgende feest.. de Kerst. En dan tussendoor ook nog hard aan het werk. Sommige kinderen vinden
dit dan ook een onrustige maand. We proberen zoveel mogelijk de structuur te handhaven. We moeten
donderdag afscheid nemen van Dewi, ze gaat verhuizen en na ar een andere school. Voor ons heel jammer,
we zullen je missen meisje! Heel veel plezier in jullie nieuwe huis en woonplaats, en natuurlijk succes op je
nieuwe school

Verjaardagen
vrijdag 15 december
dinsdag 19 december

Delano Moes
Thomas Huisman

groep 7
groep 1

dinsdag 19

<5 KOP>
<TEKST>

<6 KOP>
<TEKST>

<8 KOP>
<TEKST>

