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Goede doelen
De leerlingen hebben vorige keer € 27,90 meegenomen. Alle gevers en geefsters: hartelijk bedankt!

Belangrijke data
dinsdag
20 maart
vrijdag
23 maart
donderdag 29 maart
vrijdag
30 maart
maandag 2 april

ledenraadvergadering
groep 1 t/m 4 vrij
uitgifte Opsteker
Goede Vrijdag(vrij)
Tweede Paasdag

groep 1 t/m 4
groep 1 t/m 8
groep 1 t/m 8
groep 1 t/m 8

Nieuws uit het team
Renovatie schoolplein
Deze week is de renovatie van het schoolplein gestart. De oude
schommelmand is dinsdag vervangen door een nieuwe. De komende
weken worden bijna alle speeltoestellen onder handen genomen. De kieren
van de zandbak worden opnieuw gekit. De beide klimtoestellen worden
gerepareerd. De tegels in de voetbalbak zullen opnieuw gelegd worden,
ook zal de afwatering van de voetbalbak in orde gemaakt worden. Deze
renovatie is mogelijk gemaakt door een bijdrage van de
activiteitencommissie van CBS De Slagkrooie en de gemeente.

Leerlingenraad
Vrijdag zaten Kian, Lennart, Kris, Nayla en meester om de tafel.
Tijdens dit gesprek zijn de volgende onderwerpen aan de orde
geweest:: Extra speelmaterialen voor het schoolplein en de
pauzes op het schoolplein. De tips en opmerkingen worden
besproken in het teamoverleg en dan weer teruggekoppeld
naar de leerlingen.

Paasviering
Op donderdag 29 maart 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 genieten van een

paasmaaltijd. De activiteitencommissie zal deze maaltijd verzorgen. Om 13.00 uur is deze maaltijd afgelopen.
De kinderen zijn dan vrij.

Even voorstellen
Sinds vorige week maandag 5 maart ben ik een nieuw gezicht op CBS De
Slagkrooie. Daarom wil ik mij graag even aan u voorstellen.
Mijn naam is Annet Hordijk en samen met mijn man en twee kinderen woon ik in
Sleen.
Omdat de groep van juf Ina te groot werd, is besloten om deze op te splitsen. Ik zit
nu met 17 kinderen van groep 2 in het speellokaal, waar we een klaslokaal
gecreëerd hebben. Op vrijdag worden de schotten verplaatst, zodat aan beide
kleutergroepen gym gegeven kan worden.
Wellicht zien we elkaar op school of op het schoolplein!

Ledenraadvergadering
Op dinsdagavond 20 maart is er een ledenraadvergadering op CBS De Slagkrooie. De vergadering begint om
19:45 uur. Dit keer is het onderwerp : Ouderbetrokkenheid

Doekoeactie
Wij doen mee aan de doekoeactie. Vanaf maandag 19 maart tot en met zondag 22 april
ontvangen Coöp klanten Doekoemunten bij aankoop van geselecteerde actieproducten..
De munten kunt u dan doneren aan onze school. Voor het bedrag kopen wij dan weer
speelmateriaal voor het plein.

Open dag en afronding van het project
Vanmorgen kwamen 5 kunstenaars op onze school om onze leerlingen iets te leren op het gebied van
“Techniek in de kunst”. Tijdens deze gastlessen waren de ouders van onze school ook welkom. Twee uur lang
zijn de kinderen met kunstenaars aan de slag geweest. Er werd getekend, geboetseerd en de jongsten zijn
druk bezig geweest met druktechnieken.
Op de donderdagavond is onze school omgetoverd in een museum. De werkstukken die de kinderen de
afgelopen tijd hebben gemaakt worden dan in alle lokalen tentoongesteld. Van 18.30 uur tot 19.30 uur is
iedereen welkom om de werkstukken te bewonderen.

Werken aan wat werkt
“Ik kan zeggen wat ik vind”
“Nou, daar heeft die van mij geen moeite mee,” zult u misschien zeggen.(zeker als
uw kind al wat ouder is)Maar écht voor je eigen mening opkomen? Dat is soms
heel erg moeilijk! En kiezen, zeggen wat je zelf vindt, vinden veel kinderen ook
moeilijk. “Wat vind jij, zullen we morgen naar …. ?” en dan oprecht luisteren en
doorvragen, zal voor uw kind het signaal zijn dat zijn of haar mening ook telt.
Vraag de komende weken regelmatig: ”Wat vind jij?” en benoem als uw kind zijn
mening geeft of leuk vertelt over iets wat hij of zij heeft meegemaakt. “Jij kan goed
vertellen zeg!!Ik vind het leuk om te horen wat jij er van vindt.”

Nieuws uit de groepen
Nieuws uit groep 1 en 2
Het wordt hier op school al een echte museum. De kunstwerken hangen overal.
Wat lijkt het gezellig allemaal. De kinderen zijn heel trots op al hun werken.
Ook de ouders hebben een kijkje genomen.
Verder hebben we er weer een nieuwe leerling bij. Ze heet Lieke Prins en is hier in Schoonoord komen wonen.
We willen haar heel veel succes en plezier wensen.

Nieuws uit groep 3 en 4
De open dag is weer achter de rug, we hopen in de volgende nieuwsbrief hier meer over te kunnen vertellen.
De voorbereidingen naar de open dag toe zijn in ieder geval vol overtuiging gedaan. Wat is er hard gewerkt en
wat zijn de resultaten leuk geworden! In groep 4 zijn we begonnen met de tafel van 3. Vanaf volgende week kan
iedereen hier een sticker voor krijgen. Dus maar weer flink aan de slag!

Nieuws uit groep 5 en 6
Op het moment van schrijven zijn de kinderen druk bezig met de techniek weven. Ze
zijn er erg druk en ingespannen mee bezig, leuk om te zien! Vanavond is de
mogelijkheid om alle gemaakte werken te komen bekijken.
We hebben hoofdstuk 6 van taal afgerond, en zijn net begonnen het hoofdstuk 7. In
groep 5 zijn we bezig geweest met het verdelen van woorden in stukken, in groep 6
hebben we woorden onderverdeeld in verschillende categorieën.
Met rekenen is groep 5 bezig met het optellen en aftrekken van getallen over de 100. In
groep 6 zijn we breuken aan de orde geweest. Dit blijft altijd lastig, maar het gaat steeds
beter!
Woensdag 4 april is de afsluiting van het leesvirus. Er is een leesvirusfeest in de
bibliotheek in Sleen van 10.30 – 11.30 uur. Wij zoeken ouders die kunnen brengen en
/of halen. U kunt zich aanmelden bij juf Ciska of juf Inge.
Het controledictee van thema 6 is aankomende maandag, 19 maart!

Nieuws uit groep 7 en 8
Het zijn creatief/technische tijden in de bovenbouw… voor onze open dag zijn we druk in de weer met
verschillende technieken om mooie kunstwerken te maken. We hopen dat u allemaal komt kijken! We zijn erg
trots op hoe de kinderen zijn bezig geweest en op hun inzet en samenwerking. Vaardigheden die hen ver
kunnen brengen!
Op dinsdag kwam een meneer voorlezen in het Drents. Voorlezen is een kunst op zich, en dan ook nog in onze
streektaal, het was prachtig. De kinderen kregen nog een leuk tijdschrift mee.

Een bedankje waard
Maandag 12 maart heeft onze school weer een poetsbeurt gehad. We willen alle ouders bedanken voor hun
hulp.

Verjaardagen
maandag 19 maart
zaterdag 24 maart
dinsdag 27 maart

Juf Jolande
Tim Berkepies
Vera Wever

groep 4
groep 6

