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Belangrijke data
maandag 7 september
dinsdag
8 september
dinsdag 15 september
dinsdag 15 september
donderdag 17 september

start toetsweken
informatieavond
studiedag
leerlingen vrij
uitgifte Opsteker nummer 4

groep 1 t/m 8
ouders/verzorgers
team
groep 1 t/m 8
groep 1 t/m 8

Nieuws uit het team
De eerste twee/drie weken
Het is ieder schooljaar heel mooi om te ervaren hoe leerlingen en leerkrachten snel weer gewend zijn aan
school en aan het schoolleven. De eerste teamvergaderingen hebben plaatsgevonden en vorige week
donderdag was ook de eerste vergadering van de schoolkring en medezeggenschapsraad. De
voorbereidingen voor de eerste grote activiteit (Kinderboekenweek: thema: ‘En toen’) zijn al gestart.
We hebben al veel formulieren terugontvangen (toestemming foto’s/inventariseren ouderhulp). We hopen dat
de ouders die dit nog niet hebben gedaan, het alsnog zo spoedig mogelijk willen inleveren.

Corona/Covid 19
De afspraken die we hebben gemaakt worden door jong en oud goed nageleefd. Een enkele keer vergist
men zich en wordt bijvoorbeeld de leerkracht binnen in de school opgezocht/benaderd. Mocht u de
leerkracht willen spreken, maak dan altijd vooraf een afspraak (telefonisch of via de mail van de school), ook
kunt u de pleinwacht aanspreken en vragen of zij/hij een boodschap kan doorgeven.
Het protocol dat wij als school hanteren (opgesteld door de POraad op basis van richtlijnen van de RIVM),
geeft o.a. aan dat bij verkoudheid e.d. kinderen niet naar school kunnen komen. De volgende richtlijnen
gelden:
- Voor leerlingen van groep 1-2 geldt dat zij bij een neusverkoudheid gewoon naar school mogen, behalve:
als het kind koorts heeft kinderen in contact met iemand met Covid 19 zijn geweest er een volwassene in het
gezin is met klachten die kunnen wijzen op Covid 19.
- Voor leerlingen vanaf groep 3 geldt dat zij thuisblijven: bij verkoudheidsklachten of andere klachten die
passen bij Covid 19 (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, koorts, plotseling verlies van
reuk of smaak. Ook blijven leerlingen thuis als er een volwassen gezinslid is met klachten passend bij Covid
19 (koorts en/of benauwdheidsklachten) Leerlingen blijven thuis als een (volwassen)gezinslid in afwachting
is van de uitslag van een Covid test.
Wanneer uw kind ziek wordt op school bellen we en verwachten we dat u uw kind ophaalt/laat ophalen. We
rekenen op uw medewerking.
Met De Opsteker sturen we de zgn. beslisboom mee. Dit is ook voor ons een hulpmiddel om te bepalen of
een kind wel/niet naar school mag komen.

Trefwoord
Voor ons bijbelonderwijs maken wij gebruik van de methode Trefwoord. Deze methode stelt
iedere week een thema centraal en bij het thema worden dan bijbel- en spiegelverhalen
aangegeven.
Voor de komende twee weken is dat het thema ‘Respecteren’. Hierbij horen de volgende
kernbegrippen: Waarderen, naleven, in ere houden. Respecteren van dingen, natuur,
mensen. Respect voor leefregels.
Dit thema sluit ook mooi aan bij onze Gouden Weken en de afspraken rond PBS die we met
de leerlingen nu weer herhalen.

Informatieavond alle leerjaren
Het schoolteam heeft overlegd hoe we in deze tijd met de beperkingen vanwege corona toch u als
ouder/verzorger van onze leerling(en) kunnen informeren over onze voornemens voor dit schooljaar.
Een informatieavond op school organiseren is helaas dit jaar niet mogelijk. Daarvoor in de plaats zullen de
leerkrachten een presentatie maken, die u op papier en via de mail ontvangt. Mocht u daarover vragen o.i.d
hebben, dan kunt u altijd die stellen via de Parro-app.
We kunnen ons ook voorstellen dat u nieuwsgierig bent hoe het met uw dochter/zoon de eerste weken op
school gaat. Zoals voor de zomervakantie al is gecommuniceerd organiseren wij eind september (29 en 30
september) ouder-/kindgesprekken. Dit gesprek is het startgesprek zoals we dat jaarlijks gewend zijn aan het
begin van het schooljaar te voeren en tevens zullen dan de resultaten van de toetsen worden besproken. U
ontvangt voor dit gesprek nog een uitnodiging. Voor iedere gesprek wordt nu 15 minuten uitgetrokken.

Schoolfotograaf
Afgelopen maandag heeft de schoolfotograaf de kinderen op de foto gezet. Het was voor iedereen een
drukke morgen. Mede dankzij de hulp van een ouder van de activiteitencommissie is alles goed verlopen.
We hopen dat de foto’s goed gelukt zijn!

Peutergym
De eerste keer dat op onze school Peutergym zal worden aangeboden is op vrijdagmorgen 25 september
a.s. (09.00 u. – 10.00 u.)
Zoals in de vorige Opsteker is aangeven, moet u vooraf uw peuter hiervoor opgeven. Dan kan via het
mailadres van de school  info@cbsdeslagkrooie.nl

Manifesto
Gisteren is de groep Manifesto van start gegaan. Manifesto is een voorziening van Fiers voor leerlingen die
extra aandacht en uitdaging op het cognitieve vlak (meerbegaafde leerlingen) nodig hebben. De lessen van
Manifesto worden iedere woensdagmorgen in het gebouw van CBS Dr. Picardt (Coevorden) gegeven. Van
onze school gaan vier leerlingen naar Manifesto.

Samenwerking CBS De Slagkrooie – CBS De Kiel
Het volgende bericht heeft de moeder van Julianne op ons verzoek geschreven:
Hoi,
Mijn naam is Julianne Eisses. Ik ben 4 jaar en ik woon in De Kiel.
Sinds vorig schooljaar ga ik naar CBS De Kiel en dat vind ik heel erg leuk! Vanaf dit jaar
schooljaar zijn er alleen op CBS De Kiel geen kleuters meer.
Daarom kom ik 4 ochtenden in de week bij de kleuters van de Slagkrooie spelen. De
middagen en op vrijdagochtend ga ik weer naar CBS De Kiel.
Op de Slagkrooie heb ik het ook naar mijn zin en nu weten jullie waarom ik ook bij jullie
op school kom.
Groetjes, Julianne

Oproep
Het komt een enkele keer voor dat een leerling op school verschoond moet worden. Daarvoor hebben
we in onze kast een (kleine) voorraad reserve ondergoed/bovenkleding. Wie kan deze voorraad
aanvullen?

Nieuws van Kids First
We zijn al weer 3 weken druk met het thema eetsmakelijk en in de groep hangen mooie
werkjes van de kinderen. Wat vinden de kinderen het leuk, we proeven verschillende soorten
groente en fruit en maken fruitspiesjes en een heerlijke tosti samen.
De komende weken gaan we verder met dit thema en gaan de kinderen nog meer voelen,
ruiken en proeven van verschillende soorten groenten en fruit. We gaan ook knutselen van en
met verschillende etenswaren. Ook wordt er weer veel gespeeld in het keukentje en maken de
kinderen daar heerlijke gerechten voor elkaar.

Nieuws uit de groepen
Groep 1 en 2
De kinderen zijn al gewend om weer te werken en te spelen in de klas. Hoe maken we een rij,
wie staat er naast je. Het buiten spelen is erg fijn en met een aantal nieuwe buiten spullen
natuurlijk nog meer. De kinderen hebben veel bouw- en speelplezier.
Deze week is de letter i van ik aanbod geweest, weet uw kind wat er allemaal met de letter i
begint? Bijvoorbeeld imker, insect. Vraag uw kind thuis eens welke woorden hij/zij nog weet.
Volgende week gaan de kinderen een patroon maken van bijv. een cirkel, driehoek, vierkant,
cirkel en zo wordt dat voortgezet.

Groep 3 en 4
We gaan al bijna drie weken weer naar school na de zomervakantie. De
kinderen van groep 3 en 4 raken al goed gewend op school en aan elkaar.
Door de activiteiten van de Gouden Weken leren we elkaar en de groep goed
kennen en door de lessen van PBS weten we welke regels er op school zijn.
We hebben al aardig wat muntjes verdiend! Groep 3 hebben de letters i,k,m,s,
en p al geleerd en er woordjes van gemaakt.
Groep 4 werkt nu met taal en spelling uit de methode Taal op maat. Het eerste
thema is: Om je heen met en we hebben met spelling verschillende soorten
luisterwoorden behandeld.
Afgelopen maandag heeft juf Karen bij ons een muziekles verzorgd. We
hebben gezongen en zelf ritmes met ritmestokjes bedacht.
Op de foto ziet u leerlingen uit groep 3 en 4 armbandjes maken met loom bandjes.

Vakantieleesboeken van groep 4 en 5!
Hopelijk hebben de kinderen veel plezier gehad met de tas vol vakantieleesboeken.
De boeken en tasjes die nog niet ingeleverd zijn graag z.s.m. inleveren.
De boeken die ingeleverd worden komen voor de rekening van de school.
Alvast bedankt voor het inleveren.

Groep 5 en 6
Inmiddels gaan we alweer twee weken naar school.We hebben met elkaar een fijne start gemaakt. Iedereen
heeft zijn/haar plekje gevonden. We zijn nog druk bezig om ons lokaal mooi te maken. We hebben al een
goede start gemaakt met onze raamschildering. Afgelopen dinsdag hebben we uitleg gekregen over
Leesvreters. Dit was voorheen het Leesvirus. Binnen het thema leesvreters gaan we tien boeken lezen, deze
boeken worden door de kinderen samengevat en er worden vragen beantwoord op de site:
www.leesvreters.nl.
De leerlingen worden hiermee gestimuleerd om weer te gaan lezen.
Naast dit initiatief, lezen de kinderen iedere ochtend minimaal een
kwartier in een leesboek. Op de woensdagochtend kunnen de kinderen
van groep 5/6 een Donald Duckje lezen. Door in de ochtend te
beginnen met lezen, maken we een rustige start van de dag en kan
iedereen even rustig wakker worden.

Groep 7 en 8
De eerste weken school zitten er al weer op. Dit betekent ook dat de
kinderen weer huiswerk hebben
meegekregen. Wilt u in het begin van het jaar uw kind helpen met het
plannen, maken en weer inleveren van het huiswerk?
De kinderen hebben deze week een samenvatting meegekregen van
tijdzaken en topografie oefenbladen voor wereldzaken. De toets van
tijdzaken is 14 september en de topografie toets van wereldzaken is op
16 september. De gewone toets van wereldzaken volgt op een ander
moment.
Volgende week maken de kinderen de cito toetsen. Wilt u proberen om
eventuele afspraken bij de tandarts/huisarts zoveel mogelijk buiten
schooltijden te plannen.
Tevens zijn de kinderen in groep 7 begonnen met Typworld. Dit is een typecursus die ze zowel thuis als op
school kunnen volgen. De kinderen krijgen hier op school tijd voor, maar thuis oefenen kan geen kwaad. Aan
het eind van de typecursus krijgen de kinderen die het gehaald hebben een echt typdiploma.

Verjaardagen
woensdag 2 september
zondag
6 september
maandag 7 september
maandag 7 september
dinsdag
8 september
donderdag 17 september

Tycho Martens
Agnes Katerberg
Youri de Groot
Zoë Schuiling
Stacy Kootstra
Dahlicia Moes

groep 6
groep 5
groep 2
groep 2
groep 4
groep 2

