Belangrijke data voor de komende periode:
Maandag 8 oktober
Maandag 15 oktober
Dinsdag 16 oktober
Ma 22 t/m vr 26 oktober

Weekopening juf Jolande
Weekopening juf Ina
Kunstvoorstelling “De geheime Brief”
Herfstvakantie

Groep
Groep
Groep
Groep

7
2
3 t/m 6
1 t/m 8

Zending over Grenzen
De leerlingen hebben vorige keer € 29,90 meegenomen. Alle gevers en geefsters: hartelijk
bedankt!
Nieuws uit het team
Ontruimingsoefening
Donderdagmorgen vond er een ontruimingsoefening plaats. Deze oefening ging prima! Aan het
eind van het schooljaar wordt deze oefening herhaald.
Spelling
In bijna alle groepen ziet u nu spellingkaarten aan de muur
hangen. De kinderen hebben ook zelf een spellingskaart in hun
laatje, zodat ze een geheugensteuntje hebben. We doen dit om
nog hogere resultaten te krijgen.
Estafette
De juffen en de meester zijn erg enthousiast over de nieuwe
methode Estafette. In alle groepen wordt nu meer tijd besteed
aan lezen en ook krijgen de kinderen meer instructie. De kinderen
die lezen heel erg moeilijk vinden, lezen per week een extra uurtje
met juf Alie en juf Ciska.
Voorlichting groep 8
Op maandag 19 november vindt er op CBS De Slagkrooie een
voorlichtingsavond plaats over het voortgezet onderwijs in de
regio Emmen. De ouders van de leerlingen van groep 8 worden
voor deze avond uitgenodigd. Volgende week ontvangen de ouders een brief over deze
bijeenkomst.
Nieuws uit de schoolkring
Op dinsdag 9 okt. vindt de eerste schoolkringvergadering plaats. De volgende punten staan op
de agenda:
o De ledenraadvergadering
o Het taakbeleid
o Het schoolplein
WAWW - Luisteren naar elkaar
De komende weken gaan we goed letten op kinderen die kunnen
luisteren. En dan bedoelen we niet (alleen) kinderen die doen wat er
gezegd wordt! Vooral het in staat zijn te luisteren naar elkaar,
luisteren naar wat een ander vertelt, tegen je zegt is erg belangrijk in
een groep. Is belangrijk voor het ontstaan van vriendschap!”
“Zeg, ik merk dat je goed naar Paul geluisterd hebt, wat knap!” , “Je
stopte met plagen toen Maartje dat vroeg, heel goed gedaan!” “Wat
kan jij dit verhaal goed navertellen !“
Ook thuis kunt u uw kind een compliment geven als het goed luistert.
“Fijn dat je doet wat mama vraagt, nu kunnen we sneller naar….” en
“Zeg, knap hoor, je luisterde goed toen oma vertelde over vroeger.”
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Nieuws uit de groepen
Groep 1 en 2
We zijn deze week met het thema herfst begonnen en dan werken, zingen en
praten we voornamelijk over appels en appelbomen.
Hoe zien deze eruit, waar groeien ze en wanneer vallen ze van de bomen of
kunnen ze geplukt worden.
Deze week heeft gr. 2 een appelboom geknipt en geplakt en gr. 1 heeft een
appel versierd met stukjes sitspapier.
Volgende week gaat gr. 1 een appel maken waar een rups uit komt en gr. 2
gaat een appelboom maken van een keukenrol en natuurlijk komen hier
appeltjes in te hangen.
Ook hebben we deze week aandacht besteed aan dierendag. De kinderen hebben een kleurplaat
ingekleurd over dierendag.
Verder zijn we deze week begonnen met 2 nieuwe letters nl. de a (appel) en de p (paddenstoel).
De kinderen mogen weer spulletjes meenemen voor de letterplank die met deze klanken
beginnen.
Volgende week maandag wordt Wout Grasdijk 4 jaar en komt hij bij ons op school.

We willen hem natuurlijk heel veel plezier op onze school wensen.
Groep 3 en 4
Deze week zijn we in groep 3 begonnen met kern 2 van veilig leren
lezen. De kinderen kennen al een heel aantal letters, waar ze ook al
woordjes mee kunnen maken en laten we het lezen niet vergeten. De
boekjes worden graag gelezen. Heel leuk om te zien, hoe enthousiast de
kinderen zijn. De nieuwe woordjes zijn weer mee naar huis gegaan, wilt
u deze af en toe oefenen met uw kind? De klas is ondertussen
omgetoverd in een herfstklas en ziet er heel gezellig uit. De kinderen
blijven enthousiast spullen meenemen. Ook staat er een bak met
spinnen, maar of alle juffen daar wel zo blij mee zijn…. In groep 4 gaan
deze week de spellingwoordjes mee naar huis, wilt u ook deze met de
kinderen oefenen? We hebben heel wat aanmeldingen gehad voor het
rijden naar de sporthal; erg bedankt. Hierdoor hebben we dinsdag de
leuke badmintonles van Jasper niet gemist!
Groep 5 en 6
Er zitten een heleboel sportieve kinderen in groep 5 en 6. Na een drietal lessen van meester
Remko over korfbal, was afgelopen vrijdagavond het korfbaltoernooi. Van onze klas deden maar
liefst 11 kinderen mee. En wat hebben ze goed hun best gedaan! Ze renden het hele veld over
en er werden mooie punten gescoord! Super gedaan hoor!
Nieuws uit groep 7 en 8
U heeft ze al zien lopen.. de kinderen uit groep
7 en 8 zijn fanatiek Kinderpostzegels aan het
verkopen! Geweldig zoveel als er al verkocht
is.
De enveloppen van de kinderen moeten
uiterlijk VRIJDAG 5 OKT weer mee naar
school. Wilt u uw kind hieraan helpen
herinneren?

Huiswerk voor de komende periode in onze groep:
Vrijdag 5 oktober: toets verkeer (verkeerskrant: regels voor fietsers)
Dinsdag 9 oktober: aardrijkskunde Hoofdstuk 1
Dinsdag 16 oktober: signaaldictee thema 2
Woensdag 31 oktober: controledictee

Hiep hiep hoera!!
Woensdag 17 oktober

Henrie Vos

Groep 7

CBS de Slagkrooie Ringstraat 22 7848BW Schoonoord tel:0591-382412 info@cbsdeslagkrooie.nl

CBS de Slagkrooie Ringstraat 22 7848BW Schoonoord tel:0591-382412 info@cbsdeslagkrooie.nl

