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Ouderochtend
Start Nationale Sportweek
Prinsjesdag
De Blije Handjes Club - Vossenjacht
Verkiezing leerlingenraad
Vergadering leerlingenraad
Ouder kindgesprekken
Kinderpostzegelactie
Ouder kindgesprekken
Uitgifte Opsteker nummer 3

Ouders/verzorgers
Groep 1 t/m 8

Groep 7 en 8
Groep 1 t/m 8

Kind op maandag
Exodus 5 :1 6 – 9 en 7:14 8:15 – Moet ik naar jou luisteren
De farao luistert niet naar Mozes en Aäron, zelfs niet als ze met bijzondere
tekens laten zien dat ze door God gestuurd zijn. Hij laat de Israëlieten nog
harder werken. Omdat de farao blijft weigeren, komen er plagen in het
land: water verandert in bloed, er komen kikkers en later muggen.
Maar de farao luistert nog steeds niet.

Exodus 8:16 – 9-35, 10, 11 en 12:1-51 – Hoe kom we hier uit?
Omdat de farao blijft weigeren komen er steeds meer plagen in het land:
ongedierte, veepest, nare plekken, hagel, sprinkhanen en duisternis. Nadat
de farao nog steeds niet luistert, sterft in elk huis van Egypte de eerstgeborene.
Dan zegt de farao dat de Israëlieten moeten vertrekken; hij vraagt
Mozes om voor hem te bidden. Midden in de nacht trekken ze weg uit het land,
op weg naar een nieuwe toekomst.

Beweegchallenge
Van 16 tot en met 25 september is de Nationale Sportweek. Er zijn dan heel veel activiteiten in de hele gemeente
Coevorden. De gemeente daagt ons als kinderen, ouders en team van de scholen ook uit: Naar welke basisschool in de
gemeente Coevorden gaan kinderen het vaakst wandelend of op de fiets? Alle basisscholen in de gemeente
Coevorden mogen meedoen. De buurtsportcoaches komen langs met een leuke verrassing!

Wij gaan hier zeker aan mee doen. Bij ons komen al heel veel kinderen lopend of op de fiets
naar school en we vinden dat dat gewaardeerd mag worden. Wie weet, winnen we er nu een
prijs mee. Het is daarom belangrijk dat de kinderen van maandag 19 t/m vrijdag 23 september
lopend of op de fiets naar school komen. We zullen er nog aan herinneren!

Informatieve ouderavond
Afgelopen maandag was de informatieve ouderavond. Met elkaar begonnen we in het speellokaal waar juf Sandra
vertelde over het laatste schooljaar in de Kiel en de stand van zaken rond nieuwbouw van de scholen in Schoonoord.
Voor dat laatste is een bureau met een haalbaarheidsonderzoek bezig, naar verwachting is dat eind oktober afgerond
en dan gaat dat rapport naar de gemeente. Al met al kan het nog wel even duren voor de 'eerste schop in de grond
gaat'.
De ouders gingen daarna in twee rondes naar de verschillende groepen. Naast dat de leerkrachten de gang van zaken
in de groep vertellen, vinden ze het ook fijn om ook meer algemene informatie van ouders te horen. Het was een
waardevolle avond.

Ouderochtend
Morgenochtend, vrijdag 16 september, is de eerste ouderochtend van dit schooljaar. Iedereen is van 8.30 uur tot
uiterlijk 9.30 uur van harte welkom. In het lokaal van groep 7/8 deze keer. Meester Mike neemt iedereen mee in de
wereld van ICT op school. Wat doen de kinderen eigenlijk op hun laptops? Iedere ouder krijgt te zien wat zijn/haar
eigen kind doet. Er komt info vanuit alle groepen aan bod. Van harte welkom!

Formulier hulp ouders
Komende maandag krijgen alle oudste kinderen een formulier mee. Op dat formulier kunnen ouders aangeven bij
welke activiteiten ze in schooljaar 2022/2023 willen helpen.
In overleg met de Schoolkring zijn sommige activiteiten iets concreter beschreven, zodat iedereen beter weet wat er
verwacht wordt. We hopen dat iedereen een steentje bij zal dragen.
We verwachten de formulieren uiterlijk maandag 26 september terug. Daarna wordt er een overzicht gemaakt en er is
ook afgesproken dat alle ouders via de mail bericht krijgen over 'hoe verder' met de taken waar zij zich voor op
hebben gegeven.

Stagiair op CBS de Slagkrooie
Hallo, mijn naam is Bart Moes en ik ben dit jaar stagiair in groep 5/6. Ik zit in mijn
derde leerjaar van de Pabo op het NHL Stenden in Emmen. Komend jaar mag ik weer
een nieuwe uitdaging aan gaan in Schoonoord op CBS de Slagkrooie hier kan ik dan
ook erg naar uit. Op school hou ik van een leuke gezellige werksfeer, dit hoop ik dan
ook weer dit jaar met deze groep te krijgen. Verder hoop ik veel leuke en leerzame
activiteiten voor de leerlingen te kunnen bedenken en bereiken.
In mijn vrije tijd ben ik een voetballer. Hier gaat dan ook veel tijd naar toe. Zelf trainen
en zo nu en dan ook nog training geven aan de jeugd. Ik speel in het eerste elftal van
Svv’04. Verder ben ik graag bij mijn familie thuis. We spelen dan thuis ook veel
bordspellen samen. Dit is in het kort wie ik ben en ik heb dan ook veel zin om komend
jaar stage te op CBS de Slagkrooie.

Verkiezingen leerlingenraad
Donderdag 22 september zijn de verkiezingen voor de leerlingenraad van de school. In
de leerlingenraad zitten ieder jaar vier kinderen. Eén uit groep 5, 6, 7 en 8. Juf Sandra
zal deze groepen uitleggen wat de leerlingenraad inhoudt, hoe je je verkiesbaar kunt
stellen en wat je kunt doen om een goede ‘campagne’ te voeren. De kinderen die vorig
jaar in de leerlingenraad zaten, mogen dit schooljaar ook nog een keer meedoen aan
de verkiezingen. Vorig schooljaar was maar een kort jaar voor de raad. Deze laatste
leerlingenraad heeft wel een nieuw logo ontworpen. Deze zal vast vaker voorbij
komen.

Luizen
Vorige week is de eerste Luizencontrole van dit schooljaar geweest. Het blijkt dat we niet luizenvrij door de
zomervakantie zijn gekomen. Woensdag 21 september is er in de groepen 4 t/m 8 een hercontrole.
Juf Sandra heeft contact met de ouders van de kinderen waarbij luizen of neten zijn gevonden. Als dit herhaaldelijk
gebeurd, dan zal ze verdere afspraken met deze ouders maken. Via Parro worden de ouders van de groepen waar
luizen zijn, na de hercontrole op de hoogte gebracht. Op die manier kan iedereen extra goed opletten en hopen we na
de herfstvakantie luizenvrij te zijn.

Nieuws van de GGD
Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerkrachten,
Ook dit schooljaar kunt u ons op de school tegenkomen.
Wij zijn Jacqueline Nanning, Lieneke van Wijk en Sharon Hofman.
Gezamenlijk zijn wij het aanspreekpunt voor professionals en ouders als het gaat om opvoedvraagstukken, maar ook
op het gebied van zorgen, veiligheid en verzuim.
Jacqueline en Lieneke houden zich vooral bezig met de opvoedvraagstukken en vragen op het gebied van zorgen en
veiligheid. Opgroeien en opvoeden is een breed begrip. Daaronder valt bijvoorbeeld zindelijkheid, eetproblemen,
overgewicht, boze buien, opvallend of druk gedrag op school/thuis, pesten, maar ook vragen over
echtscheidingsproblematiek.
Sharon is de leerplichtambtenaar vanuit Menso. De Leerplichtwet noemt het halen van een diploma als belangrijk
doel, omdat zo de kansen op de arbeidsmarkt in de toekomst worden vergroot. Spijbelen, veelvuldig ziekteverzuim en
te laat komen zijn voortekenen van latere schooluitval. Daarom is het vroeg signaleren van schoolverzuim zo
belangrijk. Dit kan al op de basisschool beginnen. De leerplichtambtenaar kan samen met het gezin onderzoeken wat
de reden van het verzuim is en daarin kan gezocht worden naar een oplossing.
Wij allen kunnen u voorzien van adviezen en/of tips, maar kunnen ook langer ondersteuning bieden als u daar
behoefte aan heeft. Als ouder(s)/verzorger(s) kunt u rechtstreeks contact met ons zoeken via onderstaande
contactgegevens, daarnaast kan de leerkracht of intern begeleider ouders ook in contact met ons brengen.

Hartelijke groeten,
Jacqueline, Lieneke en Sharon

Jacqueline Nanning
Jeugdverpleegkundige
j.nanning@ggddrenthe.nl
0882460246

Lieneke van Wijk
Maatschappelijk werker
lvanwijk@mwcoevorden.nl
0852735256

Sharon Hofman
Leerplichtambtenaar
s.hofman@menso-emmen.nl
0800-1801

Kids First
Deze week zijn we nog druk bezig met het thema Hatsjoe! We
maken een mooie kaart voor Puk om het beterschap te wensen
en sluiten het thema af.
Vanaf volgende week beginnen we met het thema regen. In dit
thema staat het verhaal over Masja centraal: Masja wil dat het
gaat regenen. Ze heeft nieuwe regenkleding, dus ze wil in de
regen buiten spelen. Als de zon blijft schijnen en het maar niet
gaat regenen, mag ze van papa toch haar regenkleding en regenlaarsen aan
en haar hoed op en dan maakt papa regen onder de douche.
We gaan natuurlijk nog veel meer boekjes lezen, mooie knutselwerkjes
maken en leuke activiteiten doen die te maken hebben met het thema regen.

De Blije Handjes club

Nieuws uit de groepen
Groep 1 en 2
De afgelopen weken hebben gewerkt over het thema agent en boef. Agent probeert
alles goed te doen, terwijl boef, steeds boevenstreken uithaalt. Zo was er in de klas een
keer een rommel, er lag een schaar op de grond, er zat geen dop op de lijm en er was
zomaar midden in papier geknipt. Gelukkig weten de kinderen uit groep 1-2 wel hoe dit
hoort en hoe je dit gebruikt! We oefenen dagelijks de regels in de klas, zoals je vinger
opsteken, hoe je, je stoel op tilt, hoe je naar de gang loopt enzovoort. Dit gaat al heel
goed!
In de klas hangen al mooie gevouwen politieauto's en wordt vaak het liedje "daar komt
de politie aan" aan gezongen. De komende tijd oefenen we de kleuren, zowel in het
Nederlands als in het Engels, leren de kinderen de telsymbolen van 0-20 en kunnen ze
verhalen voorspellen en terug vertellen.

Ondergoed
Wie o wie heeft er nog ondergoed voor in groep 1-2? Het gaat om onderbroeken/boxers voor jongens en meisjes
in de maten 104, 110 en 116. Mocht u dit hebben dan kunt u dit geven aan de juffen van groep 1-2. Alvast
bedankt!

Groep 3
In groep 3 hebben we zojuist kern start afgesloten.
We kennen de letters i k m s nu.
Deze hangen ook bij de deur en is ons wachtwoord om de klas in te komen, zoals de kinderen zeggen.
We hebben allemaal tekeningen gemaakt met de bekende letters, kijk maar:

Groep 4
We gaan alweer twee volle weken naar school en ook de derde week vliegt voorbij. Het is zeker weer even wennen
voor de meeste kinderen maar samen doen we ons best om ervoor te zorgen dat dit een gezellig jaar gaat worden. In
de klas zijn we bezig met de Gouden Weken. Deze bestaan uit allemaal activiteiten om elkaar beter te leren kennen en
om echt een groep te worden. Een aantal kinderen hebben al een ik-tas gepresenteerd met daarin voorwerpen die
iets vertellen over waar ze van houden. Ook hebben we met de hele klas een lijst gemaakt met regels die wij belangrijk
vinden. Iedereen heeft hier zijn naam ondergezet als een belofte dat we ons best doen om ons aan deze regels te
houden. Een goed begin van het jaar waarin we hopelijk heel veel plezier gaan hebben samen.

Groep 5 en 6
De eerste twee weken zitten er al weer op. We zijn lekker gestart. Een leuke en
gezellige groep die wel van kletsen houdt. We hebben de verjaardagskalender
gemaakt, deze hangt nu in het lokaal.

Voor groep 5 veel nieuwe methodes en vakken leren kennen deze weken. Bijvoorbeeld wereldzaken, tijdzaken,
natuurparken, blits en verkeer. We zijn We elkaar en de groep nog rustig aan het ontdekken. gebruiken hiervoor ook
de activiteiten van de Gouden weken. Een voorbeeld hiervan is een spel die we met een bal hebben gedaan. De bal
moest zo snel mogelijk te krijg rond, elke keer van en naar de volgende. Dit moesten de kinderen zelf onthouden.
Iedereen vond dit een leuk spel en deed ook enthousiast mee.
We hebben het hele schooljaar ook een stagiaire bij ons in de groep. Dit is meester Bart. Meester Bart stelt zich ergens
anders in de opsteker aan jullie voor.
Over 2 weken (26 september) hebben wij onze eerste weekopening. De ouders van groep 5/6 zijn welkom om te
komen kijken.

Groep 7 en 8
Groep 7/8 heeft een topstart gehad. De kinderen zijn goed
begonnen en werken erg hard om de zelf gestelde doelen en
afspraken te behalen en na te komen. Naast deze doelen
heeft meester ook een doel. We werken namelijk hard om ons
aan de regels te houden en een voorbeeld te zijn voor de rest
van de kinderen. Een hele zware taak waar we samen hard
aan werken. Dit gaat al erg goed, maar dan moet meester wel
die muntjes uitdelen, en dat gebeurt eindelijk! Met de goede
hulp van Juf Ilse zal de buis snel vol zijn. Wanneer de buis vol
is zullen we gezellig samen een potje Weerwolven spelen.
Naast het harde werken leren we elkaar ook beter kennen. Dit
doen we doormiddel van de ‘Ik-tas’. Tijdens deze korte
presentatie over onszelf geven we aan wat ons dierbaar is en wat we graag doen. Op deze leuke manier leren we
elkaar nog beter kennen en weten we hoe we rekening met elkaar moeten houden.

Verjaardagen
Woensdag 21 september
Zondag
25 september
Maandag 26 september

Liam
Vayen
Jasmijn

Groep 5
Groep 5
Groep 8

