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Kerst 2020
Geef licht
Het wordt steeds vroeger donker
De winter is in zicht
Alles keert naar binnen
De gordijnen gaan weer dicht
De tijd staat op een kruispunt
Niemand weet waarheen
De schoonheid is soms ver te zoeken
De dromer staat alleen Geef licht
Voor een uitweg uit het donker
Geef wat er vaak niet is
Geef alles wat je hebt
Geef de liefde een gezicht
Zie de wereld om ons heen
Zie de leugen die regeert
Zie de ongeleide leiders
Zie hun volk dat crepeert
En zie de oorlog die maar doorgaat
Ook al is ze ver van hier
Onze wereld is te klein
Om het niet te willen zien
En Hij geeft licht
Geeft licht
Voor een uitweg uit het donker
Voor wat er vaak niet is
Dus geef licht
Geef alles wat je hebt
Geef de liefde een gezicht.
Stef Bos

Wij wensen alle kinderen
en ouders/verzorgers fijne feestdagen
en een voorspoedig 2021

Belangrijke data
vrijdag 18 december
maandag 21 december ‘20 t/m
vrijdag
1 januari ’21

leerlingen ‘s middags vrij

groep 1 t/m 8

Kerstvakantie

groep 1 t/m 8

Nieuws uit het team
Hoe het gaat op school
Tijdens onze voorbereidingen op de kerstviering, toch een hoogtepunt in de decembermaand, werden we
opgeschrikt met het bericht dat juf Denice corona heeft opgelopen. Zij moet voorlopig in quarantaine blijven.
Het herstel verloopt traag, maar we houden goede moed.
Afgelopen maandagmorgen kreeg juf Karen rond 08,.00 u op school een bericht van haar man dat hij positief
getest is op corona. Hoewel juf Karen zich goed gezond voelde, moesten we het protocol opvolgen en is zij
halsoverkop weer naar huis gegaan. Aangezien binnen Fiers meerdere collega’s ziek thuis zijn, was onze
voorraad invallers uitgeput en hebben we de ouders van onze leerlingen van groep 1/2 moeten berichten dat
hun kind(eren) deze week geen les konden krijgen. Een bijzonder zuur bericht,
met name voor Laureen. Zij wilde juist deze maandag trakteren omdat zij in het
weekend jarig was geweest. We hopen dat we als alles achter de rug is en
iedereen weer naar school mag en kan komen, Laureen alsnog kunnen laten
trakteren. Maar nu vinden we het ontzettend jammer voor haar.
Woensdagavond heb ik van juf Karen het bericht ontvangen dat zij ook positief
getest is op corona. We wensen beide collega’s sterkte toe en we hopen dat zij snel mogen herstellen.
Maandagmiddag 14 dec. sijpelde het nieuws binnen dat de scholen gesloten zouden gaan worden. Eerst
was niet duidelijk of ook het basisonderwijs hierbij betrokken zou worden. Helaas aan het eind van de dag
werd dit wel bevestigd, ook door onze besturenorganisatie.
We hebben toen als schoolteam en met de activiteitencommissie overlegd wat we moesten doen. Voor
donderdag stonden de kerstvieringen in alle groepen op het programma, zouden er kerstkaarten gemaakt
worden voor onze ouders en andere inwoners van Schoonoord en had onze activiteitencommissie een
heerlijke lunch voorbereid in samenwerking met slagerij Knol en Jor’s Molenzicht. We waren het snel met
elkaar eens, dat alles in sneltreinvaart verplaatsen naar de dinsdag, inclusief het afscheid van juf Alie, geen
goed idee was.
We hebben besloten dat in iedere groep een vorm van een kerstviering gehouden zou worden en dat de
lunch verplaatst wordt naar het moment dat de scholen in januari weer gaan starten. De kerstlunch wordt
dan een feestelijke startlunch.

Afscheid Lotte
Lotte gaat verhuizen en is deze week voor het laatst bij ons op school geweest.
We wensen haar heel veel plezier op haar nieuwe school en we zullen haar heel erg missen!
De kinderen van groep 3 hebben een mooi vriendenboekje voor haar gemaakt die ze nog eens rustig na kan
lezen en bekijken.

Vertrek juf Karen en juf Alie
Afgelopen dinsdag heeft onze zeer gewaarde collega juf Alie afscheid genomen van onze school. Zo’n 34
jaar heeft zij, uitgezonderd met een klein uitstapje naar CBS De Kiel, gewerkt in Schoonoord. Direct gestart
na haar opleiding kwam zij in Schoonoord terecht en zij is in al die jaren echt het vertrouwde gezicht van
CBS de Slagkrooie geweest. Door de leerlingen is zij deze dag echt in het zonnetje gezet en na schooltijd
hebben wij als team afscheid van haar genomen. We hadden het graag anders en grootser aangepakt met u
als ouders erbij, maar helaas is dat nu niet mogelijk.
Het afscheid van juf Karen is verschoven naar een datum in januari. U krijgt hierover nog een bericht.

Afscheid en welkom
Als gevolg van de verhuizing naar Emmen heeft Lotte Kuipers (groep 3) deze week
afscheid van haar klasgenootjes en van de school genomen. Lotte, we wensen jou
veel succes toe op je nieuwe school!!!
Na de herfstvakantie zijn Roos Bouwknegt, Huub v.d. Horst en Trip Keuter gestart bij
ons in groep 1/2. Na de kerstvakantie zal Mia Vink ook bij ons op school komen.
Roos, Huub, Trip en Mia, van harte welkom op CBS De Slagkrooie!

Nieuws van het bestuur
Vlak na de zomervakantie hebben we u op de hoogte gebracht van het feit dat de dagelijkse leiding van de
school in handen zou zijn van een interim-directeur te weten Piet van Kesteren. Omdat op dit moment niet
duidelijk is hoe het vervolg eruit gaat zien zal Piet voorlopig aanblijven als interim-directeur van de school.
Zodra er iets wijzigt, laten wij u dat weten.
Met vriendelijke groet, Jolien Thiele, algemeen directeur

Korte terugblik Sinterklaasviering
Ruim drie weken zijn de leerlingen en leerkrachten in de ban geweest van het Sintfeest en op maandag 7
december was er niets meer van terug te vinden in school.
Toch willen wij in deze editie van De Opsteker nog even terugblikken op de Sintviering. Het was een
bijzondere aankomst van de Goedheiligman. Hij arriveerde niet in een helikopter, maar in de trekker van
boer Katerberg. Het leuke was ook dat tv en radio Drenthe verslag deden van deze aankomst. Voor de
kinderen en ouders een mooi aandenken.
De dag zelf verliep in bijzondere goede harmonie en het is prachtig om te zien hoe jong en oud zich kunnen
verbazen over en genieten van wat er allemaal gebeurt.
We willen iedereen die op wat voor manier dan ook geholpen heeft deze dag tot een succes te maken, heel
hartelijk bedanken. Een laatste woord van dank is bestemd voor de ondernemersvereniging van
Schoonoord. Onze leerlingen waren blij verrast met hun cadeautje.

Veranderingen in het schoolteam
Als gevolg van het vertrek van de collega’s Karen en Alie hebben we enkele verschuivingen in de bezetting
van de groepen moeten doorvoeren. We snappen dat zoiets eigenlijk niet gewenst is, maar het is op dit
moment niet anders. Met de groepsbezetting vanaf januari denken we wel dat wat de leerlingen nodig
hebben, gecombineerd met de kwaliteiten van het schoolteam, met vertrouwen de toekomst kunnen ingaan.
Bovendien heeft Fiers het mogelijk gemaakt dat vanaf januari juf Ilse volledig bij ons in dienst is gekomen en
dat de kleutergroep 1/2 op de woensdag- en vrijdagmorgen met twee leerkrachten kunnen werken.

Hier volgt het volledige overzicht:
•

•

•

•
•
•
•

groep 1/2
o juf Carlijn de Boer → maandag, dinsdag, woensdagmorgen, vrijdagmorgen
o juf Denice v. Dijken → woensdagmorgen, donderdag en vrijdagmorgen
groep 3/4
o juf Imre te Velde → maandag t/m woensdag
o juf Marjan Wijnen → donderdag en vrijdag
groep 4
o juf Ciska Tammeling → maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
o juf Marjan Wijnen → woensdag
groep 5/6
o juf Reina Bruns → maandag t/m vrijdag
groep 7/8
o juf Ester Bakker → maandag t/m vrijdag. Zij wordt nu vervangen door meester Mike Bos
ondersteuning in alle groepen
o juf Ilse Brill → maandag t/m vrijdag
intern begeleider
o juf Tineke v. Dijk → maandag en 1x per twee weken op de woensdag

Trefwoord (levensbeschouwing)
In de nieuwsbrief vermelden we telkens wat het thema van Trefwoord in de betreffende weken is. Het
thema voor de eerste twee weken in 2021 is ‘Horen’.
Kernwoorden die aan bod kunnen komen, zijn: Geluiden en de menselijke stem; aandachtig en kritisch
luisteren; dovenmansoren of een gewillig oor.
De Bijbelverhalen die verteld kunnen worden zijn: De doop van Jezus (Lucas 3, 1-22); Jezus in de tempel
(Lucas 2, 41); De splinter en de balk (Matteüs 7, 1); Luisteren naar valse profeten (Lucas 11, 44); Huis op
de rots (Lucas 6); Parel en schat in de akker (Matteüs 13, 45).

Wijzigingen als gevolg van corona
Na de kerstvakantie willen we de afspraken rond corona
weer strakker aanhalen. Zo blijft de afspraak dat ouders niet
op het schoolplein mogen komen, uitgezonderd de ouders
van groep 1/2. Wel is van belang dat de ouders het hek bij
de kleuteringang gebruiken en ook weer via dat hek het
schoolplein verlaten.
Een uitzondering maken we op die momenten dat ouders en
hun kinderen het schoolwerk komen ophalen en/of komen
terugbrengen. Hierover krijgt u op een later moment nog
aanvullende informatie.
In het geval ouders en/of andere bezoekers in school
komen, dan is het verplicht om een mondkampje te dragen.
Bijzonderheden over uw kind en/of het maken van een
afspraak kan via de parroapp gecommuniceerd worden met
ons. U kunt desgewenst ook het schoolmailadres van de
leerkracht gebruiken. Belangrijk is dat wij als schoolteam de
afspraak hebben, te reageren op de app/mails op de
werkdagen en dan tussen 08.00 – 17.00 u.
Voor heel dringende zaken buiten de tijden om, kunt u het mailadres/telefoonnummer van meester Piet
gebruiken.

Verjaardagen
zaterdag 19 december
donderdag 31 december
zondag
3 januari
woensdag 6 januari
donderdag 14 januari

Thomas Huisman
meester Herman
Floor van Hebel
Mike Lispet
Brent Mulder

groep 3

`

groep 1
groep 3
groep 3

Sinterklaas op school
Sinterklaas had in zijn drukke schema vrijdag 4 december ook tijd om even op De Slagkrooie te komen. Hij had
ons verteld dat hij met een helikopter zou komen. Daarom hadden de kleuters een mooie landingsplaats
gemaakt. Maar het liep allemaal niet volgens plan. De sint kwam namelijk met een trekker van Boer Katerberg
aan, omdat zijn helikopter een noodlanding moest maken in het weiland van deze behulpzame boer! Het hele
verhaal heeft zelfs de media gehaald, ‘s avonds om 17:00 was de hele aankomst op RTV Drenthe te zien en
eveneens te horen op Radio Drenthe. We hebben er samen een geweldig feest van kunnen maken.

