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Nieuws uit het team
We zijn begonnen!
Het was maandagochtend heel mooi om alle leerlingen en veel
ouders te mogen begroeten op het schoolplein. Sommige leerlingen
zochten direct een speelkameraadje op; anderen bleven dicht bij
hun ouder(s) staan.
Nadat de ouders weer naar huis waren gegaan, heeft iedereen
zijn/haar plekje in de school gevonden. Misschien onwennig voor
sommige leerlingen omdat ze voor het eerst naar school gaan, of
omdat ze een nieuwe juf of meester hebben, maar het voelt goed.
We wensen iedereen een goed en gezond schooljaar 2020-2021
toe.

Vervanging Meester Herman Veerbeek
Zoals u in de vorige Opsteker heeft kunnen lezen, ben ik (Piet v. Kesteren) sinds deze week de vervanger
van meester Herman, voor beide scholen. Het is fijn dat ik in deze dagen al veel ouders heb gezien en heb ik
gemerkt dat de leerlingen zich weer snel thuis voelen. De sfeer in de groepen/op school is goed.
Ik ben niet fulltime op de scholen aanwezig. De collega’s hebben een overzicht wanneer ik op de school ben.
Wilt u mij bereiken, dan vraag ik u om een afspraak te maken. (info@cbsdeslagkrooie.nl/06-20158591).
Met vriendelijke groet,
Piet van Kesteren, interim directeur

Parro
Voor de onderlinge communicatie met ouders gebruiken we naast de nieuwsbrief, brieven, mail en de
website ook een app. Via Parro delen we korte berichten, versturen we foto’s en nodigen we u uit voor
bijvoorbeeld gesprekken. De app is te downloaden via google play of de Apple Store.
Helaas is de opstart met Parro niet voor iedereen goed verlopen. De techniek is ons nog soms de baas.
Onze ICT’er, juf Esther, zal e.e.a. verder in orde maken. Zij heeft op de vrijdagmiddag hiervoor tijd in haar
werkschema. Mocht u vragen/opmerkingen hebben, dan kunt u haar een mailtje sturen.
(esther.bakker@fiers.nu)
We hopen dat de opstartproblemen met Parro snel voorbij zijn, zodat iedereen dit kan gebruiken of
vragen/opmerkingen/bijzonderheden door te geven aan de collega’s.

Ventilatie
In de afgelopen dagen is in de media veel gesproken over de ventilatie in scholen.
In het team hebben we besproken dat we veelvuldig en goed gaan ventileren. Wij volgen hierbij nauwgezet
de instructies op die we hierover ontvangen van o.a. de GGD en RIVM.
Het kan dus betekenen dat wanneer het wat kouder wordt (alhoewel dat nu bijna
ondenkbaar is) kinderen die dicht bij de ramen zitten het koud kunnen krijgen. Wilt
u ter voorkoming er voor zorgen dat uw kind altijd een vest of trui uit/aan kan doen.
We sluiten geen ramen i.v.m. kou. Wij hopen op uw begrip.

Schoolfotograaf
Op maandag 31 augustus komt de schoolfotograaf op school op de gebruikelijke
individuele en groepsfoto’s te maken. U krijgt nog aanvullende informatie over deze activiteit.

Bieb op school
Morgen (vrijdag 21 augustus) zullen enkele ouders de schoolbibliotheek weer helemaal in
gereedheid brengen. We zijn blij met deze hulp en zeker omdat dan de leerlingen weer
volop gebruik kunnen gaan maken van de bieb.

Ouderhulp
Met De Opsteker ontvangt u ook een brief, waarin we inventariseren de ouderhulp, die we graag dit
schooljaar willen gaan inzetten. U helpt ons enorm met het invullen van deze lijst. Ouderbetrokkenheid
stellen we zeer op prijs. Hoe alles straks wel/niet uitgevoerd kan gaan worden, mede als gevolg van de
coronamaatregelen, is nu niet te voorspellen. We gaan uit van het positieve.

Gegevens
In ons leerlingadministratieprogramma Parnassys staan o.a.de gegevens van uw kind vermeld, zoals u die
destijds hebt opgegeven bij de aanmelding van uw kind. Belangrijk is dat gegevens actueel blijven. We
vragen u daarom om bij verandering van bijv. het telefoonnummer o.i.d. deze wijzigingen altijd ook door te
geven aan de leerkracht(en) van uw kind.

Vakleerkracht bewegingsonderwijs (gym)
Dit schooljaar krijgen alle leerlingen van de school op donderdag de gymles van een vakleerkracht. Daniël
Oosterhuis zal deze lessen gaan verzorgen. Deze week worden de lessen nog op het plein gegeven. Vanaf
volgende week komt Daniël ’s morgens gymles geven aan de kleuters in ons speellokaal. ’s Middags krijgen
de leerlingen vanaf leerjaar 3 les in de sporthal.

Peutergym/Muziek op schoot
Met deze nieuwsbrief ontvangt u ook de uitnodiging om met uw peuter deel te nemen aan ‘Peutergym’ en/of
‘Muziek op schoot’. Als gevolg van de maatregelen in verband met corona is het verplicht om vooraf uw
peuter op te geven. U kunt uw peuter aanmelden via info@cbsdeslagkrooie.nl. We hopen op veel
belangstelling!

Nieuws van Kids First
De vakantie is voorbij en dat betekent dat ook alle peuters weer terug zijn bij ons op de
groep. We beginnen deze week met het thema “eetsmakelijk”. We bespreken alles wat met
eten en drinken te maken heeft, ook proeven we verschillende soorten groenten en fruit met
de kinderen. Daarnaast maken we weer mooie nieuwe knutselwerkjes om de groep mee te
versieren. Nieuw bij ons op de groep is Jayce Schuiling. Welkom en veel plezier bij de
peuters
.

Nieuws uit de groepen
Groep 1 en 2
Afgelopen maandag zijn we weer begonnen, wat fijn om alle kinderen weer te zien.
De komende weken werken we in de klas over het thema weer naar school, de kinderen hebben deze week
hun verjaardagsmuts gemaakt. Volgende week gaan ze onder andere bezig met bouwen, tellen met
dobbelstenen en de dagen van de week leren door middel van een liedje.
Juf Karen gaat dit schooljaar muziek geven in alle groepen, op dat moment komt er een andere juf in groep
1-2 om met de kinderen te werken. Mocht u kind er iets over vertellen dan bent u op de hoogte. Als de
kinderen in groep 1-2 hun middageten gaan eten, dan hebben de juffen zelf ook pauze, op dat moment komt
juf Ilse of juf Carlijn in de klas om met de kinderen te gaan eten.
Wilt u alvast de gymschoenen, voorzien van naam, mee geven naar school?

Groep 3 en 4
Wat was het maandag voor veel kinderen spannend, een nieuwe groep en een andere juf. Aan het eind van
de dag kwamen we samen tot de conclusie dat het toch allemaal best meeviel en het erg leuk in groep 3 en
groep 4 is. In groep 3 hebben we het eerste woordje al geleerd en in groep 4 al, met rekenen, met de eerste
tafel bezig geweest. We hebben er weer zin en maken er samen een leuk maar vooral een leerzaam
schooljaar van. Vanaf volgende week donderdag gaan de leerlingen o.l.v. een gymdocent gymmen in de
sporthal. U ontvangt hierover nog een briefje.

Vakantielezen
Voor de vakantie hebben toen groep 3 en 4 een tasje met boeken mee naar huis gekregen.
Hopelijk hebben de kinderen er veel leesplezier van gehad.
Willen de kinderen, die intussen in groep 4 en 5zitten, hun tas met boeken van het vakantielezen weer bij de
leerkracht inleveren?
Als alle boeken weer op school zijn, kunnen wij de tasjes met de boeken weer inleveren bij de bibliotheek.

Groep 5 en 6
In groep 5/6 starten we het jaar met twee nieuwe leerkrachten in de
middenbouw. Carlijn de Boer heeft vorig schooljaar voor groep 1/2b
gestaan en staat nu samen met Mike Bos voor groep 5/6. Mike is vorig
jaar afgestudeerd aan de Pabo in Zwolle. Ilse Brill zal daarnaast als
Onderwijsassistent, ook vaak in de klas te zien zijn. We zijn al druk
bezig om elkaar goed te leren kennen, met behulp van spelletjes.
Hierbij gebruiken we o.a. het boek de Gouden weken. Op de foto zien
jullie een opdracht van afgelopen week, met als doel samenwerken! De
leerkrachten en de leerlingen zijn enthousiast en hebben er veel zin
in. We maken er samen een leuk en leerzaam jaar van!

Groep 7 en 8
De eerste schoolweek zit er al weer bijna op, en wat fijn om alle kinderen weer te zien. De kinderen hebben
allemaal een goede vakantie gehad en dat is goed om te horen. We zijn deze week al weer druk geweest
met van alles leren, we hebben dingen geleerd over het heelal en dan met name over ons zonnestelsel. De
eerste reken, taal en spelling lessen zijn ook al weer gemaakt, wat een harde werkers!
Ik hoop op een fijn, gezellig en vooral leerzaam schooljaar.

Verjaardagen
vrijdag 21 augustus
dinsdag 1 september

Mark Schepers
Iris Berkepies
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