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Nieuws uit het team
Hoe het gaat op school
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We zijn in afwachting wat er straks weer mogelijk is. Onze hoop is erop gevestigd dat we vanaf maandag 8
februari weer alle leerlingen kunnen en mogen begroeten op school. Het lesgeven online en aan de
leerlingen die wel op school komen, verloopt voor zover wij dat kunnen beoordelen, naar tevredenheid.
Echter …. het echte werken met en in de groep ontbreekt. Wij missen onze groepen en de leerlingen
missen elkaar. In het team hebben we al besproken dat we straks met elkaar extra aandacht gaan besteden
aan het groepsgevoel, alsof we na een ‘zomervakantie’ weer naar school gaan.
Voor het werken thuis geven we de volgende tips door:
Tip 1. Houd het haalbaar
Thuis leren gaat het beste als het ook leuk is. Dit helpt kinderen, jongeren en jou als ouder. Maar hoe houd
je het leuk? Dit doe je door het ontspannen te houden en de druk niet te hoog op te voeren.
Tip 2. Wissel werken en bewegen af
Voor alle kinderen is het belangrijk om gedurende de dag te bewegen. Sommige kinderen hebben extra veel
behoefte aan beweging en sport. Het is goed om beweging te stimuleren.
Buiten sporten en bewegen is voor kinderen gelukkig nog steeds mogelijk, bijvoorbeeld door mee te doen
aan de activiteiten, die de buurtsportcoaches organiseren.
Een vast ritme helpt om het leuk te houden voor iedereen. Je kunt schoolwerk over de dag verdelen en
afwisselen met ontspanning, eet- of drinkmomenten en buiten spelen. Hanteer het schema niet te strak.
Wanneer kinderen afdwalen, onrustig worden of juist hangerig, kan het goed zijn om even een andere
activiteit te gaan doen.
Tip 3. Een goede (thuis)werkplek en geschikt lesmateriaal
Een goede (thuis)werkplek blijkt een belangrijke factor voor leerlingen om gemotiveerd met hun schoolwerk
bezig te blijven. Voor zover de ruimte dat toelaat, is het dus van waarde om een plek te maken waar
kinderen zich rustig kunnen concentreren. Dit kan bijvoorbeeld in hun eigen kamer aan een goed bureau met
een stoel of aan de keukentafel.
Maak de tafel vrij voor schoolwerkzaamheden en laat het materiaal opruimen als het werk af is. Je kunt er
samen met je kind over praten
Tip 4. Praat met anderen over hoe het gaat
Zorg dat er voor iedereen ruimte is om te vertellen hoe het gaat, en om vragen te stellen. Iedereen doet z’n
best en probeert zo goed mogelijk de maatregelen te volgen. Wennen aan veranderingen gaat soms goed
en soms ook niet. Het helpt om deze ervaringen met elkaar en met anderen te delen. Vertel wat je zelf doet
als het even niet goed gaat. Dat kan anderen helpen.

•

Dit is onderling thuis belangrijk, maar ook in het contact met school en met hulpverleners, als die er zijn.
Het is voor kinderen fijn om na afloop van een paar uur werken even na te praten. Vraag bijvoorbeeld wat ze
hebben geleerd. Niet om hen te controleren, maar om te laten zien dat je het schoolwerk serieus neemt en
het samen goed af te sluiten.
Tip 5. Organiseer op tijd hulp
Als het geven of ontvangen van thuisonderwijs niet goed gaat, is het belangrijk om hulp in te schakelen.
Soms lukt onderwijs op afstand niet goed, omdat er thuis spanningen zijn, of omdat er de middelen, zoals
een computer of internet niet goed werken. Wacht niet te lang, maar neem dan contact op met ons.

Lockdown/corona
Zolang de lockdown geldt, zullen wij op school opvang regelen voor kinderen van ouders met een cruciaal
beroep. We rekenen er wel op dat iedereen eerst goed onderzoekt of er andere mogelijkheden voor opvang
zijn, dan de school. Mocht u van deze opvang gebruik moeten maken, dan is het verzoek om per week dit
telkens aan te vragen (bij Piet v. Kesteren, mailadres: piet.vankesteren@fiers.nu). Wij houden een overzicht
bij, zodat we weten wie we kunnen verwachten.
We verwachten dat we volgende week meer nieuws te horen krijgen of we eventueel na 8 februari weer
normaal open kunnen gaan.

Tijdelijke uitbreiding schoolteam
Vanaf vandaag zal Tara Klasen als onderwijsassistent de komende weken ons ondersteunen bij het
lesgeven in groep 3. We zijn blij met haar komst en we wensen haar een goede tijd toe op CBS De
Slagkrooie.

Afscheid juf Ciska
Op vrijdag 19 februari zal het voor juf Ciska haar laatste werkdag in het
onderwijs/bij ons op school zijn. Zij zal deze morgen van de leerlingen afscheid
nemen. U krijgt via een aparte brief nog informatie over wat we met de leerlingen
voor juf Ciska willen voorbereiden.

Invulling vacature
Het vertrek van juf Ciska kunnen we intern invullen door twee collega’s meer uren te geven. Juf Imre zal
hierdoor de hele week werken bij ons. Meester Mike, nu de vervanger van juf Esther, kan hierdoor ook bij
ons op school blijven werken. Hoe de verdeling over de dagen zal zijn, moet nog verder intern worden
ingevuld. Zodra dit bekend is, zal u hierover geïnformeerd worden.

Thuiswerken via Teams
Na wat kleine opstartproblemen is het alle ouders/verzorgers of kinderen gelukt om de chromebooks
werkend te krijgen. De kinderen hebben dan ook de afgelopen 5 weken al goed gewerkt via teams. We zien
dat kinderen steeds beter hun weg weten te vinden in de digitale wereld. Ze weten hoe ze de juf of meester
een berichtje kunnen sturen en hoe ze hun klasgenootje kunnen bereiken om samen te werken.
Net zoals in de gewone wereld kunnen er ook in de digitale wereld dingen fout gaan, dat is natuurlijk erg
vervelend voor uw kind/kinderen. Helaas zijn wij soms genoodzaakt hier bepaalde consequenties op in te
zetten. In eerste instantie nemen wij altijd contact op met de ouders/verzorgers als wij merken dat er iets niet
helemaal goed is gegaan. Mochten er meer incidenten plaatsvinden dan kunnen wij ervoor kiezen om de
chat van uw kind voor een of meerdere dagen te blokkeren. Uw kind kan dan nog steeds het kanaal van de
klas bereiken en daar vragen stellen aan de leerkracht. Mocht het misgaan met videobellen, dan kunnen wij
ook dit voor een of meerdere dagen blokkeren.
We vragen hierbij uw medewerking om eveneens toe te zien hoe uw kind(eren) in de digitale wereld zich
gedragen. Mocht u zelf iets tegenkomen wat niet door de beugel kan neem dan contact op met de
groepsleerkracht van uw kind. Tevens zorgen de leerkrachten ervoor dat de kinderen niet voor de start van
de les al samen kunnen videobellen.
Mocht u een probleem hebben met uw chromebook of problemen hebben met inloggen dan kan u op
maandagochtend, dinsdagochtend, donderdagochtend en vrijdagochtend contact op nemen via de mail met

de ICT-coördinator (esther.bakker@fiers.nu) of via het telefoonnummer van de school. Als er een algehele
storing is dan proberen wij u zo snel mogelijk op de hoogte te brengen via Parro.

Trefwoord (levensbeschouwing)
In de nieuwsbrief vermelden we telkens wat het thema van
Trefwoord in de betreffende weken is. Het thema voor de
volgende weken is ‘Verdienen’. Je kunt geld, een beloning
maar ook straf verdienen. Zo werkt het vaak bij ons. Lastig is
dat we sneller iets ‘negatiefs’ verdienen, dan een
compliment of een beloning krijgen. In de bijbel komen we
vaak verhalen tegen waar het anders soms gaat. Door het
vertellen van de verhalen en het spreken met de leerlingen
over dit thema ontdekken we dat het niet altijd zo
vanzelfsprekend is, dan dat het lijkt.

PBS
De leerlingen hebben bij hun weektaak een brief ontvangen, de zogenaamde complimentenkaart. We zijn
benieuwd naar hoe deze kaart ook thuis werkt.

Ouderbijdrage
Namens onze activiteitencommissie herinner ik u eraan om de ouderbijdrage voor dit schooljaar over te
maken.
Uit de brief, die u in november heeft ontvangen, heb ik de volgende informatie overgenomen:
De bijdrage voor Sinterklaas, Kerst, Pasen, ontbijt e.d is, in overleg met de schoolkring, vastgesteld op € 20.
De bijdrage voor schoolreis/kamp wordt in het voorjaar doorgegeven.
Samengevat:
de ouderbijdrage voor de leerlingen van de groepen 1 t/m 4 bedraagt per kind € 20,00
de ouderbijdrage voor de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 bedraagt per kind € 10,00
Het bedrag kan overgemaakt worden op NL54 RABO 0349 6251 07 t.n.v. CBS de Slagkrooie o.v.v. naam
kind en groep. Wilt u het bedrag vóór 5 december 2020 overmaken. U mag het bedrag ook in termijnen
betalen.
Aangezien het om een vrijwillige bijdrage gaat zijn ouders/verzorgers niet verplicht te betalen. We hopen wel
dat iedereen dit doet, zodat de activiteiten voor de leerlingen uitgevoerd kunnen worden.
Wellicht heeft u niet de financiële middelen om aan de ouderbijdrage te kunnen voldoen. We vragen u dan
om contact op te nemen met de interim-directeur Piet van Kesteren. Uiteraard wordt dit vertrouwelijk
behandeld.
Als u de activiteitencommissie meer wilt toedelen dan vermeld, is een extra bijdrage van harte welkom.

Margemiddag 9 februari:
In onze jaarkalender staat voor dinsdagmiddag 9 februari een studiemiddag voor het schoolteam vermeld.
We hebben besloten deze studiemiddag te annuleren. We hebben deze middag dus gewoon school.

10-minutengesprekken:
Momenteel werken de collega’s aan het opstellen van het eerste rapport van dit schooljaar. We kiezen
ervoor om een enigszins passend rapport voor deze tijd te maken. Aangezien we dit jaar de CITOmiddentoetsen van ons leerlingvolgsysteem (worden normaal in de maand januari afgenomen) niet kunnen
doen, zal hierover in het rapport niets gemeld kunnen worden.
Op 16 en 18 februari zijn de ouder-kindgesprekken met de leerkracht(en) gepland. We nodigen de kinderen
uit om bij het gesprek aanwezig te zijn. U krijgt nog een PARRO-bericht om in te schrijven.

Schoolkring/medezeggenschapsraad
Ook ten tijde van deze lockdown vergaderen we met de MR en SK van de Slagkrooie, maar deze vindt dan
online plaats. Vorige week – 21 januari ’21 – stonden er een aantal punten op de agenda.
Eén groot deel van deze vergadering was het (tussen-)evalueren van het thuisonderwijs. Hoe vindt het team
dat het gaat? Zijn er dingen waar ze tegenaan lopen? Wat heeft de oudergeleding gehoord over de
bevindingen van ouders en kinderen?
Daarnaast is de komende periode voorzichtig besproken. Bijvoorbeeld het met pensioen gaan van juf Ciska
en daarmee haar afscheid dan wel vervanging.
Tevens wordt rond deze tijd geïnventariseerd of de SK leden ook actief lid willen blijven komend schooljaar.
Er zijn een aantal ouders die bij de vragenlijst hebben aangegeven (bij ruimte) zitting te willen nemen in de
SK dan wel MR. We willen deze ouders bedanken voor hun opgave en hebben uw naam genoteerd. Indien
er ruimte ontstaat, zullen we contact met u opnemen.
Voor vragen, opmerkingen, ideeën spreek ons gerust aan.
Egbert en Judith Katerberg | Renate Vedelaar | Juf Marjan |
Mariska Oving | André en Carlinda van der Werf | Juf Carlijn

Gesprek met de wethouder van de gemeente Coevorden
De leerlingen van groep 7-8 hebben van e wethouder dhr. Joop Brink een uitnodiging ontvangen om met
hem in gesprek te gaan op woensdagmiddag 3 februari a.s. (tussen 15.00. en 16.00 u.).
Burgermeester en wethouders van onze gemeente willen graag horen van onze oudste leerlingen waar zij
tegenaan lopen in deze coronatijd, wat zij missen en welke ideeën zij hebben om veilig door deze coronatijd
heen te komen.
De kinderen krijgen op school nog meer informatie hierover en ook op welke manier zij zich kunnen
aanmelden.

Aan de slag met de extra thuis-opdrachten:

Noodopvang
Bij de noodopvang waren er deze week veel kinderen. Wij hebben gespeeld, geknutseld en een filmmiddag
gehouden.

Nieuws uit de groepen
Groep 1 en 2
Wat wordt er door de kinderen (en ouders) hard gewerkt vanuit huis. We zien heel veel foto's en filmpjes
voorbijkomen. Wat mooi om op deze manier de ontwikkeling van de kinderen te zien.
Afgelopen weken hebben de kinderen geoefend met onder andere de buurgetallen, hoeveelheden bij elkaar
zoeken door het spelen van memory en bouwwerken gemaakt. Woorden met de letter z omcirkelen en
voorwerpen in huis hierbij zoeken, maar ook voorwerpen gezocht die bij de winter horen.

Groep 3 en 4
Vorige week was een van de opdrachten voor
groep 3/4 om een wandelspeurtocht te doen. De
kinderen zijn gaan wandelen in de buurt van
Schoonoord om verschillende voorwerpen te
zoeken. Op de foto zie je dat de kinderen
allemaal dingen hebben gevonden, zelfs een
pasgeboren kalfje! Wat leuk dat jullie zoveel
plezier hebben gehad.
Op woensdag werden we verrast door een laagje
sneeuw. Op school hebben we extra hard
gewerkt zodat we op tijd buiten konden spelen
en sneeuwengelen konden maken. Wij hopen
dat jullie thuis ook sneeuwballen hebben gegooid en dat we snel nog meer
sneeuw krijgen.
Succes volgende week met het online leren, jullie zijn toppers!

Groep 5 en 6
De leerlingen zijn ontzettend goed aan het werk thuis en op school.
Ondanks dat het af en toe pittig is, ook omdat er broertjes en zusjes ook les krijgen online of dat ouders ook
thuis moeten werken. Veel kinderen willen graag weer naar school en we hopen dat dat ook snel weer kan.
Het is belangrijk om af en toe voor ontspanning te zorgen. De kinderen vertellen dan ook leuke verhalen van
buiten spelen, wandelen, naar het bos happy stones zoeken en veel meer. Ook werden er thuis cakes en
taarten gebakken, op school deden we dat ook. Eerst het recept goed lezen en dan gaan bakken.

Groep 7 en 8
Het begint al haast te wennen,
wakker worden in een lege dag.
Wij gaan nergens heen.
Een nieuwe wereld, hemel nog niet in zicht
een wereld zonder vliegtuigstrepen.
Geen treinen, files en vooral
niet naar school.
We kunnen zonder een sportclub,
een speeltuin of restaurant.
Maar dat houdt een keer op.
We kunnen, als het dan echt moet
zelfs zonder handen schudden
knuffelen.
Controle van het schoolwerk
is er nu in een andere vorm.
We leven volgens een andere norm.

We missen ons. We missen alles
wat, voor deze slechte film begon.
Alles wat zo dagelijks en natuurlijk was.
Een tripje supermarkt voelt als een mis- of
heldendaad.
Vergeet onszelf niet, maar we dragen
alles samen. Zelfs als alles achter deuren is
weggestopt.
We leven elke dag en maak
daar het allerbeste van.
We kunnen dit groep 7/8!

De vogeltjes hoeven gelukkig niet in hun huisje te zitten, dus lokken we ze graag naar ons toe. Gisteren
hebben we onze eigen vetbolletjes gemaakt en vandaag hebben we ze opgehangen. Het genieten en
tellen van de vogels kan beginnen!

Verjaardagen
vrijdag
29 januari
zaterdag
30 januari
donderdag 4 februari
donderdag 11 februari
dinsdag
16 februari
donderdag 18 februari
maandag 22 februari
woensdag 24 februari
zaterdag 27 februari
zaterdag 27 februari
zondag
29 februari

Elisa Oving
Jaylynn Alting
Sil van Hebel
Sara Middel
Noor Bouwknegt
Robien Mulder
Dajleena Snijder
Sem Jungschlager
Davie Kikkert
Aron Post
Macy van der Veen

groep 4
groep 4
groep 5
groep 6
groep 5
groep 7
groep 5
groep 6
groep 3
groep 5
groep 1

