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Belangrijke data
vrijdag
dinsdag
vrijdag
dinsdag
donderdag
maandag

16 april
20 t/m woensdag 21 april
23 april
27 april
29 april
3 t/m vrijdag 14 mei

peutergym – 9:00 – 10:00 uur
cito-eindtoets
Koningsspelen – tot 11.45 uur
Koningsdag – alle leerlingen vrij
Uitgifte Opsteker nummer 18
meivakantie

De verhalen uit de bijbel - Trefwoord
In deze weken na Pasen werken we op school in
Trefwoord met het thema ‘Sterken’.
Inhoud  Oppeppen, bemoedigen, kracht geven,
steunen, hoop geven.
Het positieve naar boven halen.
Bijbel 
Openbaring van Johannes
(Openbaring).

Corona – update
Helaas heb ik u afgelopen zondag in een brief moeten vermelden dat Juf Carlijn Corona
heeft. Voor iedereen van ons vervelend, zo ook voor juf Carlijn. Juf Carlijn, beterschap.
Na een negatieve testuitslag mochten de kinderen donderdag (vandaag) 15 april weer
naar school. Mochten ouders besluiten niet te testen, dan gaan kinderen 10 dagen in
quarantaine. Dit betekent dat ze vanaf dinsdag 20 april weer naar school mogen.

Corona – laten testen
Amy uit groep 4 (zo ook een heleboel andere kinderen) heeft een mooi diploma
ontvangen, omdat ze zich (vorige week al) heeft laten testen. Amy was hier enorm trots
op. Voor ons reden om dit uit te vergroten.
Het doel van dit stukje is om ouders te motiveren om ook te gaan testen bij klachten of
als uw kind in aanraking is geweest met een besmet persoon. Wij willen namelijk ook
hier het corona virus onder controle houden en met uw medewerking doen we het
maximaal haalbare om verspreiding te voorkomen.

DOEKOE – actie Coöp

peuters
groep 8
groep 1 t/m 8
groep 1 t/m 8
groep 1 t/m 8
iedereen vrij

Leerlingenraad
Als start op de Slagkrooie wil juf Petricia ook beginnen met de leerlingenraad. 22 april zal de herstart van de
leerlingenraad plaatsvinden. In deze eerste “zitting” zullen we een paar vragen aan de orde stellen, zoals;
- Waar ben jij trots op, op de Slagkrooie?
- Hoe werken wij samen?
- Wat moet ik zeker niet vergeten?
Ook zal aandacht zijn voor PBS, welke waarden staan centraal binnen onze school en waar is dit te zien.

Kennismaking met u als ouder
Als start op de Slagkrooie wil juf Petricia u ook leren kennen. In de komende week ontvangt u via de mail een link met
een enquête, daarin vraag ik naar waar u tevreden over bent (geweest) en wat u belangrijk vindt dat wij verder
ontwikkelen. Ik zal de antwoorden inventariseren om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van wat u belangrijk vindt
en waar u behoefte aan heeft. Op deze manier wil ik samen met u verder werken aan een goede samenwerking tussen
ouder en school.
Een goede samenwerking is voor de school en het onderwijs aan uw kind enorm belangrijk. Uw kind neemt school
mee naar huis en huis mee naar school. Als het op school niet goed gaat, merkt u dat als ouder. Als het thuis niet goed
gaat, zal dat zijn weerslag hebben op school. Door met elkaar in gesprek te gaan kunnen we met elkaar ontdekken
waar de oorzaak ligt. Ik wil bewust investeren in een positieve en open samenwerking.
Ik hoop dan ook dat u allemaal zult reageren op mijn enquête.

In verwachting
Wij kregen een mooi bericht van juf Dorinda.
In augustus verwachten juf Dorinda en haar man hun tweede kindje.
Van harte gefeliciteerd!

Informatief – Coöperatieve werkvormen
Op school zijn wij druk bezig met coöperatieve werkvormen. Maar wat zijn coöperatieve werkvormen precies? Het zijn
werkvormen waarbij de leerlingen in tweetallen of in kleine groepjes gaan samenwerken. De leerlingen versterken
hierdoor niet alleen hun eigen leerproces maar ook dat van een ander!
Er zijn erg veel verschillende coöperatieve werkvormen die we kunnen toepassen in de klas. Om de twee weken
richten we ons weer op een nieuwe werkvorm. Zo hebben wij ons al bezig gehouden met: om de beurt, denken-delenuitwisselen en de placemat. Misschien kan uw kind hier iets over vertellen?
De komende twee weken richten we ons op de coöperatieve werkvorm: Woordweb.
Hierbij staat er in het midden van het papier een onderwerp of vraag. De leerlingen krijgen allemaal een andere kleur
pen om woorden te schrijven of te tekenen die bij het onderwerp passen of antwoord geven op de vraag. Vervolgens
gaan de leerlingen met elkaar praten over de antwoorden die ze hebben opgeschreven.
De coöperatieve werkvorm wordt aangepast aan de klas, groep ½ zal vooral veel tekenen in het woordweb, en in
groep 7/8 wordt er ook gekeken naar verbanden tussen de geschreven woorden. We zullen u op de hoogte houden
van het woordweb d.m.v. foto's op Parro.

Informatief – EDI-model
Wij zijn bezig als team om het instructiemodel “EDI” eigen te maken. EDI staat voor expliciete
directe instructie. Wij geven zo veel mogelijk les volgens deze vaste structuur. Wij wisselen als
teamleden onderling ideeën uit en ondervinden dat deze manier van instructie geven veel
oplevert voor ons als leerkracht en voor jullie kinderen.
Zo delen wij het lesdoel met de kinderen. Wij benoemen bij de start van de les wat we gaan
leren. Ook het activeren van voorkennis is iets wat helpend is, zo laten doormiddel van een
werkvorm kinderen ervaren wat ze al van het onderwerp weten of wat het voorkennis is op
wat ze nu gaan leren.
Bij het onderdeel controle van begrip monitoren wij telkens of de leerlingen begrijpen wat ze
uitgelegd krijgen. Dit is enorm handig om tussendoor te doen, zodat we niet pas na de les of
tijdens een toets merken dat het doel nog niet bereikt is. Zo kunnen we vroegtijdig hulp
bieden.

Koningsspelen
Vrijdag 23 april is het zover, op school vindt een sportief Oranjefeest plaats, de Koningsspelen! We beginnen de dag
met een gezamenlijk Koningsontbijt in eigen klas. Hierbij is het de bedoeling dat iedereen een eigen ontbijt mee naar
school neemt, het drinken wordt door school geregeld. Tijdens het ontbijt spelen we het ontbijtspel en maken we ons
klaar voor de sportieve Koningsactiviteiten.
De sportieve Koningsactiviteiten worden dit jaar met de eigen klas gespeeld. De activiteiten vinden binnen in de eigen
klas plaats en buiten op het plein. We gaan onder andere koningsvoetbal spelen, het koningsrecord proberen te
verbreken, koningstikkertje spelen en nog veel meer! Ook dansen we het Koningsspelenlied zij-aan-zij, op school zijn al
we al druk aan het oefenen op het dansje.
Denkt u eraan om op vrijdag 23 april een ontbijt mee te geven aan uw kind? Hierbij zorgen wij voor het drinken. Ook
tijdens de pauze tussen de spellen krijgen de leerlingen van ons drinken en is er schoolfruit. Het schoolfruit wordt in
de loop van volgende week bekend gemaakt.
Groep 1 t/m 4 is deze dag gewoon om 11.45 uur vrij. Groep 5 t/m 8 is deze dag ook om 11.45 uur vrij.

Koningsdag
27 april zijn alle leerlingen vrij.

DOEKOE – actie Coop
Marijn uit groep 6 heeft met een aantal andere jongens gevraagd of
nieuwe doeltjes kunnen komen bij het voetbalveld. Wij als team
vonden dit een goed idee. Wij willen kijken hoeveel geld wij kunnen
ophalen met deze DOEKOE actie.
19 april t/m 23 mei loopt deze actie bij de COOP. Bij aankoop van
actieproducten ontvangt u speciale DOEKOE-munten. Die munten
kunt u doneren aan onze school. Zo sparen we gezamenlijk voor “grotere doeltjes”. Wij moeten
kijken of deze actie voldoende is om nieuwe doeltjes aan te schaffen. Anders gaan we samen
met de leerlingenraad kijken wat we nog meer kunnen doen om dit te realiseren.

Cito eindtoets
Aankomende dinsdag en woensdag zullen de leerlingen van groep 8 de eindtoets gaan maken. Het is dan nog stiller
dan normaal in de school, omdat wij allemaal meeleven met de leerlingen van groep 8. Heel veel succes en doe je
best! Jullie kunnen het!
Groep 7 wordt dinsdag en woensdag opgevangen door juf Esther en juf Ilse.

Nieuws uit de groepen
Groep 1 en 2
Deze week was een rare week voor de kinderen, ineens moesten ze weer thuis aan het werk met opdrachten. Hopelijk
kunnen jullie snel weer op school komen! Gelukkig hebben we veel foto's gezien via parro.
Vorige week zijn de kinderen bezig geweest met meer, minder en evenveel. Dat hebben de kinderen gedaan door te
tellen hoeveel eieren de kip in de tuin van juf Dorinda heeft gelegd.
Verder is er geoefend om een patroon te volgen met wasco en wat ging dat goed!
De komende weken werken we verder over de lente/boerderij, we gaan een versje opzeggen, oefenen verder met
meer, minder en evenveel, worden er klanken samengevoegd tot een woord zoals k-oe is koe, h-aa-n is haan
enzovoort. De letter g van geit wordt aangeboden.

Groep 3 en 4
Op maandag 12 april was het groot feest bij ons in de klas. De kinderen waren
prachtig verkleed en de klas zag er feestelijk uit. We hebben allemaal spelletjes
gedaan, een taartje versierd, een mooie
modeshow gelopen waarin we onze
feestkleren konden laten zien en in de middag
werd onze klas een echte bioscoop en hebben
we de film Pluk van de Petteflet gekeken. Het
was een super leuke dag!
Dinsdag 13 april was het Nationale Buitenlesdag. Wij waren tijdens rekenen aan de
beurt en hebben op het plein getallen tot 20 gesplitst met natuurlijke voorwerpen.
Takjes, steentjes, blaadjes en zelfs afval hebben we gevonden en gebruikt voor onze
splitsingen. De aankomende weken gaan we verder met alweer het laatste blok van
ons rekenboek. We gaan de getallenlijn tot en met 100 leren, sommen met
tientaloverschrijding maken en we leren figuren en patronen herkennen en na
maken. Ook met Veilig Leren Lezen gaan we als een raket, kern 9 is alweer bijna
afgerond en dan gaan we door naar kern 10.

Groep 5 t/m 8

Buitenlesdag
Buitenles is gezond!
Frisse buitenlucht, beweging en een natuurlijke omgeving zijn goed voor
fysieke en mentale gezondheid van kinderen. Daarom roepen Jantje Beton en IVN Natuureducatie alle leerkrachten op
om naar buiten te gaan tijdens de Nationale Buitenlesdag. Ook wij zijn vandaag met de kinderen naar buiten geweest.
Groep 3/4 heeft op een hele creatieve manier getallen gesplitst , groep 5/6 heeft alle bomen rondom school
opgemeten en groep 7/8 heeft spreekwoorden uitgebeeld door er foto's of een filmpje van te maken .
Het was voor de kinderen een groot succes, en vooral met dat heerlijke zonnetje!

Groep 5 en 6
Het harde werken werpt zijn vruchten af. De afgelopen
weken hebben we verschillende toetsen gehad en we
kunnen trots zijn op de groep, want bijna iedereen is
vooruit gegaan. We blijven doorgaan met tafels oefenen
en in week 16 en 17 is de tafel van 7 aan de beurt. Ook
hebben we een toets van wereldzaken en wel op 22 april.
In de klas is ook de lente begonnen. We hebben een bak
met kikkerdril en gaan de ontwikkeling daarvan in de
gaten houden. Ook hebben we twee vissen in de klas
gekregen. De kinderen hebben ook zaadjes gekregen van
de tuinkers. We zien dat heel hard groeien. Sommige
kinderen hebben er al van geproefd, maar zijn er nog niet
over uit of ze het lekker vinden of niet.
Dat de kinderen het qua gedrag ook goed doen, zien we aan de PBS buis. Die is namelijk helemaal vol en er moest een
beloning worden gekozen. De kinderen hebben gekozen voor een uur buiten spelen.
Dinsdag 13 april was het nationale buitenlesdag. De kinderen hebben geleerd hoe ze met een zelf gevouwen papier
en een meetlint, kunnen meten en berekenen hoe hoog een boom is. Er waren zelfs kinderen die op het idee kwamen,
dat ze dan ook konden uitrekenen hoe hoog bijvoorbeeld de school was.

Groep 7 en 8
Volgende week hebben wij met groep 8 de eind Cito's. Dit is best een spannende tijd,
want lukt het ons allemaal wel of doe ik het wel goed? Met onze klas hebben we in de
weken hiervoor extra hard gewerkt om ons voor te bereiden voor de Cito's.
Dus misschien is het wel helemaal niet zo spannend en zijn we juist nu heel erg goed
voorbereid. Deze weken hebben we veel oefentoetsen gemaakt en hebben we nog
een keer extra gekeken naar de vraagstelling op zo'n toets. Hoe lees ik een bepaalde vraag en hoe geef ik nou
antwoord op zo'n vraag. Groep 7 heeft ook meegedaan in deze voorbereiding voor hen is het namelijk net zo
belangrijk om dit allemaal ook mee te krijgen, voor deze leerlingen komt het namelijk ook steeds sneller dichterbij. De
eerste Cito zal volgende week dinsdag plaats gaan vinden. Dan is het lekker rustig en school en kan groep 8 zich
helemaal inzetten voor de toets. Wij wensen groep 8 nogmaals heel erg veel succes, en zet hem op!

Warm welkom, bedankt
Wat een warm welkom voor onze nieuwe directrice
Petricia Hepping! Ze heeft een prachtige bos mogen
ontvangen van de schoolkring en MR. Bedankt!

Verjaardagen
vrijdag
16 april
woensdag 21 april
zaterdag 24 april
woensdag 28 april

Charlotte Kootstra
Marijn Wever
Daan Groote
Joélle Vedelaar

groep 4
groep 6
groep 3
groep 5

