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7848 BW Schoonoord
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Belangrijke data
donderdag 17 december
donderdag 17 december
vrijdag
18 december
maandag 21 december 2020 t/m
vrijdag
1 januari 2021
maandag 4 januari

Kerstviering (onder schooltijd)
uitgifte Opsteker nummer 10
leerlingen ‘s middags vrij

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

Kerstvakantie
de lessen worden hervat

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

Nieuws uit het team
Hoe het gaat op school
Sinterklaas is weer in het land en dat kunnen we goed merken op school.
Iedere leeftijdsgroep gaat hier weer heel anders mee om. Het is genieten bij
de kleuters hoe zij vol enthousiasme vertellen wat zij hebben gezien en hoe
rotsvast zij weten hoe alles gaat. De schoorsteen in de klas (kleuters) was
een hoogtepunt voor veel kinderen, want daarin zaten de cadeautjes.
Afgelopen dinsdagavond hebben de ouders via Parro een bericht
ontvangen van Sinterklaas. Mocht u geen bericht hebben ontvangen, geef
het dan direct door. Wellicht hebben wij een verkeerd emailadres in ons
bestand staan.
Na het feest van Sint Nicolaas bereiden we ons voor op het feest van de geboorte van Jezus. Nu de dagen
steeds korter worden en het soms lijkt dat het ook niet echt goed licht wordt overdag, is het kerstfeest voor
veel mensen het feest van het licht en van de hoop. Met de leerlingen bereiden wij ons voor op dit feest.
Afgelopen maandag is in de klassen op de adventskandelaar het eerste licht aangestoken.

De feestdag van Sint Nicolaas
Hoe zal de Sint dit jaar aankomen? Het is en blijft afwachten
………….
In ieder geval gaan de leerlingen op de gebruikelijke tijd gewoon naar
binnen. We vragen aan u, ouders, om niet bij het schoolplein te blijven
wachten. Van de aankomst zullen we foto’s maken en deze via
Parro/facebookpagina van de school met u delen.

Vertrek juf Karen en juf Alie
Het vertrek van deze beide, zeer gewaardeerde collega’s komt steeds meer dichterbij. Over hoe hun
afscheid vorm krijgt, zult u op een later moment geïnformeerd worden.

Kerstviering CBS De Slagkrooie
Het zal u waarschijnlijk niet verbazen dat we met betrekking tot onze kerstviering ook andere plannen
hebben moeten maken. De kerstviering zal niet plaatsvinden op woensdagavond 16 december maar op
donderdag 17 december onder schooltijd. De reden is wederom corona. We hebben als school de richtlijnen
van de RIVM te volgen en daarin staat dat we vieringen wel onder schooltijd mogen houden, maar niet in
aanwezigheid van o.a. ouders. We vinden het heel spijtig dat we juist het kerstfeest niet samen met onze
leerlingen en hun ouders kunnen vieren. Het is niet anders.
Samen met de activiteitencommissie hebben we nu een viering en een kerstmaaltijd in de klassen
voorbereid. De leerlingen hoeven geen lunch mee te nemen, dat wordt nu door ons geregeld. Om het geheel
feestelijk te laten zijn, vragen we aan iedereen om feestelijk gekleed op school te komen. Wilt u wel er
rekening mee houden, dat de leerlingen deze dag ook buiten gaan spelen.
De gymlessen gaan deze dag niet door.

Juf Reina stelt zich voor
Beste ouders/verzorgers
Na de kerstvakantie mag ik in groep 5/6 les gaan geven en ik heb er heel veel zin in. Ik zal
me even voorstellen. Ik ben Reina Bruns en zit inmiddels al 26 jaar met veel plezier in het
onderwijs.
Zo was ik leerkracht en plaatsvervangend directeur in het basisonderwijs en de afgelopen
9 jaar was ik reken- en wiskundedocent in het voortgezet onderwijs. Sinds dit schooljaar
ben ik weer terug in het basisonderwijs. Ik mocht invallen als intern begeleider en
leerkracht op de CBS Dr. Picardt in Coevorden en na de herfstvakantie ook op woensdag
en donderdag in groep 7/8 op CBS De Slagkrooie. Hier voelde ik me ook meteen thuis.
Mijn hobby's zijn fotograferen, wandelen, lezen en reizen.
Voor de kerstvakantie zal ik nog 2 dagen meelopen met de groep om de kinderen te leren kennen. Ik
probeer de lijntjes met ouders altijd zo kort mogelijk te houden. Mocht u iets willen vragen of willen vertellen,
schroom dan niet om contact met mij op te nemen via Parro of via de mail. Mijn mailadres is
reina.bruns@fiers.nu

Juf Imre stelt zich voor
Mijn naam is Imre te Velde en ik mag vanaf januari de taken overnemen van juf Alie op
maandag, dinsdag en woensdag in groep 3. Ik heb gestudeerd aan de Internationale Pabo in
Meppel en voor mijn opleiding verschillende stages in binnen- en buitenland gelopen. In mijn
vrije tijd lees ik graag een mooi boek, ga ik geregeld naar de film en ben ik gek op creatief
bezig zijn.
Afgelopen weken heb ik al kennis mogen maken met de kinderen van groep 3 en heb dit als
fijne dagen ervaren. De aankomende weken zal ik meerdere dagen meelopen om de
overgang zo goed mogelijk te laten verlopen. Ik kijk er naar uit om samen met de kinderen
en collega Marjan er een fantastische tweede helft van het schooljaar van te kunnen maken.

Trefwoord (levensbeschouwing)
In de nieuwsbrief vermelden we telkens wat het thema van Trefwoord in de betreffende weken is. Het thema
voor de laatste twee weken van dit kalenderjaar is ‘Verlichten’.
Kernwoorden die aan bod kunnen komen, zijn: Voorwerpen, gebeurtenissen, de wereld en mensen in het
licht zetten; bijzondere aandacht geven; in een kwaad/positief daglicht stellen.
➔ Bijbelverhalen onderbouw:
• Week 50: Het licht van de engel (Lucas 1, 26-35); Een stralende ster (Matteüs 2, 1).
• Week 51: Het koningskind wordt geboren (Lucas 2, 4-7); De wijze mannen gaan op zoek
(Matteüs 2, 2-9); Kind van het licht (Matteüs 2, 10-12).
➔ Bijbelverhalen middenbouw:
• Week 50: De wijzen vertellen (Matteüs 2, 1-2); Herodes vertelt (Matteüs 2, 3-8).
• Week 51: Maria vertelt (Matteüs 2, 10-12); Jozef vertelt (Matteüs 2, 13-23).
➔ Bijbelverhalen bovenbouw:
• Week 50: Op weg (Matteüs 2, 1-2); Een duister plan (Matteüs 2, 3-8).
• Week 51: Vreemd bezoek (Matteüs 2, 10-12); Jezus van Nazaret (Matteüs 2, 13-23).

Bibliotheek op School (BOS)
Onze school doet mee aan het project Bibliotheek op School (BOS). Dit project is bedoeld om het zelf lezen
van boeken door leerlingen te stimuleren. De bibliotheek zorgt ervoor dat wij op onze school goede en
recente kinderboeken hebben. Een team van vrijwilligers (ouders van onze school) zorgt ervoor dat de
leerlingen regelmatig een boek mogen uitzoeken in onze schoolbibliotheek. Daarnaast krijgen de
leerkrachten allerlei suggesties om het lezen te promoten.
Komende dinsdag 7 december zullen boeken gewisseld gaan worden. We zijn benieuwd naar de nieuwe
leesboeken!

Project ‘Scoren voor gezondheid’
Gistermorgen werd het ontbijt voor de
leerlingen van onze groep 7/8 verzorgd door
medewerkers van FC Emmen. Dit ontbijt is
een onderdeel van het project ‘Scoren voor
gezondheid’. Na het ontbijt werden de
leerlingen verrast met een prachtig T-shirt.
Natuurlijk moest er voor de klimwand van de
school geposeerd worden.

Samenwerking van CBS de Slagkrooie Schoonoord/de Kiel
Vanaf 11 november gaat er iedere week er een groepje van 7 leerlingen van groep 3 naar de Kiel om
leesspelletjes van Veilig leren lezen te doen.
Dit schooljaar zijn beide scholen gestart met een nieuwe leesmethode nl. de Kim versie van veilig leren
lezen. Op de Kiel is hierbij een speel/leesset aangeschaft. Door de samenwerking krijgen de leerling de
mogelijkheid om in kleine groepjes en op een speelse manier met het lezen bezig te zijn.
De groepsleerkracht van de Kiel introduceert de spelletjes en neemt de begeleiding op zich.
Jordy de onderwijsassistent van de Kiel verzorgt het vervoer in de schoolbus.
Bijna alle leerlingen komen vol enthousiasme terug. Een fijne maar zeker een leerzame uitwisseling.

Nieuws van De Blije Handjes Club
25 november om 13.30 uur hadden we een super feest georganiseerd. Alles is
coronaproof en niet in school georganiseerd. Er werden 5 groepjes gemaakt zodat er
goed overzicht voor de vrijwilligster was. Terwijl we de groepjes nog aan het maken
waren kwamen er ineens 5 Pieten aanlopen, die vonden het zo gezellig dat er met
ieder groepje 1 Piet is meegelopen. Ze waren Sinterklaas onderweg kwijtgeraakt.
Dat vonden de
kinderen wel
jammer maar
wilden wel met een piet in het groepje
naar 5 verschillende huizen om daar
iets te kunnen doen. Zo konden ze bij
huis1 een schoentje kleuren. Bij huis 2
Pietengym doen. Bij huis 3 konden ze
disco dansen en geschminkt worden.
Bij huis 4 konden ze spelletjes doen.
En bij huis 5 daar kwam Sinterklaas
binnen. Bij ieder huis was voor iets
lekkers gezorgd. De kinderen de Pieten en de vrijwilligsters hebben enorm genoten. Om 16.30 uur ging ieder
kind met een cadeautje een chocolade pietje en een zakje pepernoten (gemaakt door bakkerij Puur
Ambacht. Bedankt hiervoor) tevreden naar huis. Wij kijken terug op een zeer geslaagd Sinterklaasfeest.
We weten niet wanneer onze volgende activiteit gaat plaats vinden, omdat wij ons door de coronacrisis ook
aan de maatregelen moeten houden.

Nieuws van Kids First
Deze week alweer de laatste week dat sinterklaas in ons land is en dus ook de laatste week dat
wij werken aan het thema sinterklaas. We hebben verschillende werkjes gemaakt de afgelopen
weken. Elk kindje heeft een schoentje gemaakt en we hopen natuurlijk dat sinterklaas
langskomt om daar wat lekkers in te doen. Deze week hebben we pietengym gedaan, wat
waren de kinderen enthousiast en wat deden ze het goed! Ze zijn allemaal hele goede
hulppietjes. We sluiten ons thema af met een sinterklaasfeestje, vrijdag komt sinterklaas langs
op de school en we hopen natuurlijk dat hij ook even bij ons langskomt met cadeautjes. We
zullen allemaal onze gemaakte sinterklaasmuts opdoen zodat hij ons niet kan vergeten.

Nieuws uit de groepen
Groep 1 en 2
Het thema sinterklaas is afgelopen in de klas. Wat zijn er mooie dingen gemaakt en wat hebben de kinderen
weer veel geleerd. Zo zijn er heuse 3D stoomboten gemaakt met een sint en piet erop. Een andere opdracht
was het vouwen van Ozosnel of een sinterklaas.

Vanaf volgende week gaan we werken over kerst. De kinderen gaan bezig om een schrijfpatronen te maken
en dit een langere tijd vol te houden. Er worden letters samengevoegd tot een woord zoals bijv. b-oo-m wordt
boom en s-t-a-l wordt stal. De kinderen leren ook wat is vol en leeg en veel en weinig.

Groep 3 en 4
Wat is de decembermaand toch een gezellige tijd. In spanning tellen we af naar 4 december want dan komt
Sinterklaas bij ons op school en Piet is ook al bij ons langs geweest en heeft iets ons iets lekkers gebracht.
We hebben pietenmutsen en mijters geknutseld voor het Sinterklaasfeest en er zijn nog andere werkjes over
Sinterklaas en de Pieten gemaakt. Met juf Karen hebben we een lied geleerd over het paard van Sinterklaas
dat de griep heeft en daarbij hebben we op verschillende muziekinstrumenten gespeeld. In groep 3 kennen
we nu 5 tweetekenen klanken en die tweetekenen klanken zijn best lastig uit elkaar te houden nl. de oe ij eu
ie en ou. We hebben met rekenen gesplitst met pepernoten en aan het eind van de les de pepernoten
natuurlijk heerlijk opgegeten. Alle leerlingen van groep 3 zijn nu een keer naar de Kiel geweest om
leesspelletjes te doen. Bijna iedereen kwam enthousiast terug. Deze week gaat groep A voor de tweede keer
leesspelletjes in de Kiel doen. Groep 4 doen nog steeds heel goed hun best met tafels, klokkijken en lezen.
Dit zijn onderdelen die thuis ook goed geoefend kunnen worden.

Groep 5 en 6
De laatste tijd doet groep 5/6 de gymlessen op dinsdag samen met groep
7/8. Zo hebben we een leuke grote groep en kunnen we samen leren van
elkaar. Zo zijn we al begonnen met voetbaltrainingen en
volleybaltrainingen, maar er wordt ook veel op spelgebied gedaan! Zo
hebben we vorige week dinsdag 'Tien tellen in de Rimboe' gedaan, en
zelfs even in het donker.. Spannend!

Groep 7 en 8
Maandag 23 november is er een hele mooie strijd gestreden tussen twee voorleeskampioenen. Annemijn
werd vorige week voorleeskampioen op CBS De Kiel. Robien werd vorige week kampioen op CBS De
Slagkrooie.
Helaas mag er maar één leerling beide scholen vertegenwoordigen in de voorleeswedstrijd. Robien heeft
deze spannende wedstrijd gewonnen, en vertegenwoordigd ons tijdens deze wedstrijd.
Veel Succes Robien!

Verjaardagen
zaterdag 19 december
zondag
3 januari
woensdag 6 januari
donderdag 14 januari

Thomas Huisman
Floor van Hebel
Mike Lispet
Brent Mulder

`

groep 3
groep 1
groep 3
groep 3

