Belangrijke data voor de komende periode:
Vrijdag 21 september
Start kunstproject “Aan de kook”
Maandag 24 september
Weekopening juf Anita
Dinsdag 25 september
Studiemiddag (kinderen vrij)
Woensdag 26 september
Schoonmaakochtend
Donderdag 27 september
Korfbaltoernooi
Vrijdag 28 september
Korfbaltoernooi

Groep 5 en 6
Groep 3
Team

Zending over Grenzen
De leerlingen hebben vorige keer € 9,35 meegenomen. Alle gevers en geefsters: hartelijk
bedankt!
Oktobermaand/kindermaand
Vandaag ontvangen de kinderen een programmaboekje over
Oktobermaand Kindermaand. In dit boekje leest u over allerlei
activiteiten die in de provincie Drenthe georganiseerd worden.
Het is de moeite waard om met uw kind dit boekje door te nemen.
Nieuws uit het team
Informatieavond
Wat was het fijn dat zoveel ouders de informatieavond hebben bezocht.
Tussen 19:50 en 20:10 uur werd er een kopje thee of koffie gedronken
in de schoolzaal.
De ouders kregen in de verschillende lokalen informatie over het reilen
en zeilen van de groep. Er werd gesproken over de groeps- en
schoolregels. Ook vertelde de leerkracht over de organisatie in de groep.
De ouders van groep 3/4, 5/6 en 7/8 waren onder de indruk van de
nieuwe methode Estafette. Deze nieuwe methode maakt erg veel gebruik
van het digitale schoolbord.
Ouderhulplijst
U ontvangt vandaag ook de ouderhulplijst. Via deze lijst kunt zich weer opgeven voor allerlei
activiteiten.
Nieuws van de activiteitencommissie
Wilt u de vrijwillige ouderbijdrage weer overmaken? Wij gebruiken dit geld voor cadeautjes en
traktaties voor de kinderen bij allerlei festiviteiten. Het bedrag is €15,00 per kind. U kunt het
overmaken op rek. nr. 349625107 t.n.v. cbs de Slagkrooie inzake OC o.v.v. de naam van uw
kind(eren) en de groep.
Gezocht: handige handjes voor de creamiddagen.
Omdat er een aantal ouders zijn gestopt met de creamiddagen zijn
we dringend op zoek naar ouders (vaders/moeders) die iedere
maand een vrijdagmiddag willen helpen knutselen met de kinderen
van groep 5 t/m 8. U hoeft niet super creatief te zijn. Als u het leuk
vindt om te helpen bedenken wat we gaan doen en dan samen met
de kinderen ermee aan de gang te gaan, willen we u graag vragen u
aan te sluiten bij het crea-team. De kinderen zijn ieder keer weer
erg enthousiast! U kunt u aanmelden bij Rianne van der Velde.
Telefoon: 381483
deriegheide@home.nl
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WAWW (werken aan wat werkt) - Week 38 en 39 - Netjes omgaan met de spullen van
school en van jezelf
Deze en volgende week gaan we op school (en we hopen u thuis ook!)
vooral letten op het netjes omgaan met spullen van jezelf en anderen.
Kinderen zullen het te horen krijgen, als ze hun schriften netjes opruimen,
hun jas ophangen, het geleende potlood goed teruggeven en hun plek
netjes houden!
Ook thuis kunt u hier meer op letten. “Lieverd, fijn dat je je jas meteen
aan de kapstok hangt”, “Mooi zo, je hebt je vuile kleren in de wasmand
gegooid, goed van je!!”
“Tjonge, wat geweldig dat je je speelgoed in het krat hebt gedaan!”
Belangrijk is, dat we heel precies benoemen waar we blij mee zijn. “Goed zo” klinkt aardig, maar
wát is er goed?? “Goed zo, je hebt je tafel opgeruimd, klasse!” Zo weten kinderen die hier nog
moeite mee hebben precies wanneer je een complimentje mag verwachten!!
Nieuws uit de groepen
Nieuws uit groep 1 en 2
We zijn al druk bezig met het voorleesproject.
Een aantal kinderen hebben al het boek “eierdag” met veel enthousiasme
voorgelezen.
We hebben hierover al een aantal werkjes gemaakt nl. gr. 2 heeft een kip
gemaakt van kosteloos materiaal en gr. 1 heeft een varken geverfd van
een eierdoos.
Ook heeft gr. 1 een kip en een kuiken gevouwen en gr. 2 heeft een nest
gevouwen.
Volgende week krijgen de kinderen weer nieuwe taakjes.
Gr. 1 gaat een ei versieren voor de dieren uit het boek en het
desbetreffende dier inkleuren.
Gr. 2 gaat a.d.h. van een dobbelsteen veren plakken op een kip. Ze gaan met een cijfer
dobbelsteen gooien en vervolgens zoveel veren plakken.
Ook gaan we het woord ei aanleren. De kinderen mogen dingen meenemen wat met ei begint of
ze mogen allerlei soorten eieren meenemen.
Een lied wat we geleerd hebben, gaat als volgt:
Een koetje en een kalfje die liepen in de wei.
Toen kwam daar een heel dik varkentje voorbij.
Dat zei, dat zei: Geef dat kalfje maar aan mij.
Nee, zei de koe, boe boe boe.
Nee, zei de koe, boe boe boe.
Nieuws uit groep 3 en 4
Afgelopen dinsdag was de informatieavond voor alle groepen. Gelukkig waren er veel ouders die
kwamen luisteren naar wat we dit jaar allemaal in de klas gaan doen. Groep 3 is druk aan het
oefenen voor de weekopening van aanstaande maandag. We zijn benieuwd hoe het zal gaan!
Dinsdagmiddag zijn de kinderen vrij i.v.m. een studiemiddag. In groep 4 is het signaaldictee
goed gemaakt! We blijven nog wel even oefenen voor het controle dictee op woensdag 26
september. Groep 3 heeft al bijna kern 1 van veilig leren lezen afgerond! Er zijn al heel wat
woordjes, letters en cijfers geleerd. Binnenkort gaat er een brief mee met informatie over de
gymlessen.
Nieuws uit groep 5 en 6
Inmiddels zijn we al twee weken weer aan het werk. We zijn allemaal een
beetje gewend aan onze nieuwe klas, juf, lokaal en klasgenoten.
We werken met een dagtaak. Op deze taak staat precies wat de kinderen
voor werk moeten doen. Ook staat er bij wanneer de instructie is, of dat
ze het zelfstandig kunnen maken. Voor groep 5 was deze dagtaak nieuw,
voor groep 6 bekend terrein. Het werken gaat al best heel erg goed!
Belangrijke data:
21 september controledictee groep 5 en 6
28 september groep 5 aardrijkskundetoets hoofdstuk 1
28 september groep 6 aardrijkskundetoets hoofdstuk 1 + topografie
Groningen
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Nieuws uit groep 7 en 8
De informatieavond afgelopen dinsdag was een mooi moment om elkaar (opnieuw) te leren
kennen en te weten te komen hoe het in de nieuwe groep zal gaan! Spannend voor de ouders
van groep 8, want hun kind is begonnen aan het laatste jaar op de basisschool. Het was een
fijne avond!
In de klas wordt hard gewerkt. De weektaak is nog even wennen, maar dat
gaat goed komen. Ook zijn er al kinderen bezig presentaties en „muziekbeurten‟
voor te bereiden. Vraag hen er maar eens naar!
Huiswerk voor de komende periode:
Dinsdag 25 september: Controledictee Spelling thema 1
Dinsdag 9 oktober: toets aardrijkskunde Hoofdstuk 1 + topo
Zending over Grenzen.
Wij sponsoren nu al een poosje het gezin Dimitrov uit Bulgarije.
Doordat dit gezin als geheel ondersteund wordt, gaat het beter met
iedereen! Vader Botko heeft sinds begin dit jaar een baan bij een
kledingfabriek waarmee hij een klein salaris verdient. Uit het
zadenproject van ZoG heeft het gezin zaden gekregen voor hun tuin.
Afgelopen zomer konden ze oogsten en ook groenten inmaken zodat
er in de winter wat extra eten is! Ze zouden graag een paar geitjes
hebben om zichzelf meer te kunnen redden, maar helaas is daar nog
geen geld voor.
Afgelopen Kerst kreeg dit gezin ook een pakket namens ons (zie foto)
en daar waren ze superblij mee!
Ze schreven: “Beste sponsors, sinds u ons helpt voelen wij ons erg
gezegend. Toen ons jongste zoontje op komst was, maakten wij ons
grote zorgen of we het zouden redden. Zeker omdat de winter eraan zat te komen. Door u
voelen wij ons niet meer zo alleen. Niemand is ooit zo aardig en zorgzaam voor ons geweest. Wij
willen u dan ook heel erg bedanken dat u zo dicht bij ons en ons leven staat.”
Doordat wij hen steunen is hun gezondheid vooruit gegaan (denk aan extra voedsel, warme
kleding, schoenen) en gaan de jongens iedere dag naar school.
Op maandagmorgen kunnen de kinderen geld meebrengen voor dit gezin en voor Alexander, een
jongen uit Moldavië die wij ook steunen.
Het blijkt nu, dat dit iedere keer minder wordt…
Graag willen we uw aandacht vragen voor dit project van
onze school. Door ’s maandags een klein bedrag mee te
nemen maken wij, als kinderen uit Schoonoord, een
groot verschil in het leven van deze mensen! Doet u ook
mee? Geeft u uw kind dan op maandag wat geld mee
voor dit prachtige doel!
Hiep hiep
Vrijdag 21 september
Zaterdag 22 september
Maandag 24 september
Zaterdag 29 september
Zaterdag 29 september
Zondag 30 september

hoera!!
Juf Alie
Jarmo Lahuis
Juf Anita en juf Ciska
Laureen Verhulst
Roy Smit
Camille van der Meulen

Groep 8
Groep 2
Groep 8
Groep 5

Schoonmaakochtend
Woensdag 26 september is er een schoonmaakochtend. Deze morgen begint om 8.45 uur en
eindigt om ca. 11.00 uur. We willen graag dat de ramen een opfrisbeurt krijgen. Graag zelf
emmer ,spons en zeem meenemen. U kunt zich opgeven via onderstaand strookje
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Ja, ik kom woensdagmorgen helpen bij het schoonmaken. Naam …………………………………………………
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Geachte ouders,
De oudercommissie helpt jaarlijks bij veel activiteiten op school.
Deze hulp kan alleen maar doordat er jaarlijks ook veel ouders helpen bij de verschillende
activiteiten.
We hebben een lijstje samen gesteld van diverse activiteiten, waarbij hulp van ouders nodig is.
We vragen u, of u zich voor één of meerdere activiteiten wilt opgeven.
Mochten we uw hulp nodig hebben, dan weten we direct wie eventueel kan assisteren.
Wilt u dit complete blad, ook als u niets aankruist, weer mee naar school terug geven met uw
naam erop.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
De activiteitencommissie en het team.

Naa(a)m(en):………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres:…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Telefoon:………………………………………………….
Ge(eft)(ven) zich op om bij de volgende activiteiten te helpen:
 Helpen bij terugkerende feesten
 Opknappen/repareren leermiddelen
 Wassen ramen buitenom
 Naaien/verstellen (thuis)
 Timmer- en schilderactiviteiten
 Begeleider bij sportdagen en andere sportactiviteiten
 Kaften/plastificeren/opknappen van boeken
 Meewerken aan de creamiddagen
 Helpen bij de controles op hoofdluis (“luizen-pluis moeder”)
 Helpen bij de tussenschoolse opvang (tso = “broodschool”)
 Autorijden van en naar verschillende activiteiten
 Herstel, onderhoud en opbouw van speeltoestellen op schoolplein
 Onderhoud schoolplein en schoolomgeving (tegels, hekwerk, tuin e.d.)
 Wassen van theedoeken, handdoeken
 Assisteren bij computeractiviteiten (groep 1,2)
 Meedenken over en aanleveren van ideeën voor pr-activiteiten voor de school
 Halen en brengen van boekencollecties van of naar de bibliotheek
Ook samenstellen en halen van een leesboeken pakket voor de diverse groepen.
 Belangstelling voor Oudercommissie of Medezeggenschapsraad.
We hopen op veel aanmeldingen, want u weet: vele handen maken …………………………
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