Belangrijke data voor de komende periode:
Maandag 19 november
Maandag 26 november

Weekopening juf Jolande
Weekopening juf Ina

Groep 8
Groep 1

Zending over Grenzen
De leerlingen hebben vorige keer € 17,60 meegenomen. Alle gevers en geefsters: hartelijk
bedankt!
Nieuws uit het team
Leerlingenraad
We vinden het belangrijk dat de kinderen op onze school kunnen
meedenken en meepraten over ontwikkelingen waarbij ze direct betrokken
zijn. Daarom hebben we een leerlingenraad. Dit is een forum waarin met
elkaar wordt nagedacht en gepraat over allerlei zaken op school waarbij
leerlingen betrokken worden. Doel van de leerlingenraad is; betrokkenheid
van de kinderen met de school vergroten. Meepraten en meedenken over
allerlei zaken op school, inbrengen van nieuwe ideeën voor school. Ook
wordt zo de vaardigheid discussiëren en samenwerken geoefend.
Informatie avond
Maandagavond 19 november is er op de Slagkrooie een informatieavond
over het voortgezet onderwijs in Emmen voor de ouders van leerlingen in groep 8. U heeft
hiervoor een uitnodiging ontvangen.
Contactavond
Op maandag 26 november vinden de tien-minuten gesprekken plaats. Vandaag ontvangen alle
leerlingen een uitnodiging.
Stoeien op het schoolplein
Op schoolplein wordt regelmatig gestoeid door de leerlingen. Stoeierijen ontstaan meestal
spontaan en ook vaak op een plek waar dit ongewenst is. Een veilige locatie is een vereiste om
een stoeipartijtje niet te hoeven onderbreken. Een harde ondergrond [schoolplein], muren, of
hoekige obstakels [speelhuisje] waar kinderen zich aan kunnen bezeren, zijn voor ons redenen
om het te verbieden. De gevaren zijn dan groter dan het doel dat ermee wordt gediend.
Schoolfotograaf.
Maandag 26 november a.s. komt de schoolfotograaf weer foto’s van de kinderen
nemen. Als er thuis nog kinderen zijn die nog geen vier zijn en u wilt graag dat
zij samen met uw schoolgaande kind op de foto komen, dan geldt de volgende
regeling: komt u dan met uw kinderen om half negen in school. De fotograaf
begint met deze foto’s. U kunt daarna met uw kind weer naar huis gaan.

Nieuws uit de schoolkring
De schoolkring organiseert weer een aantal naschoolse activiteiten. Op vrijdag 16 november
vindt een damwedstrijd plaats. We willen de leden van de schoolkring hartelijk danken voor
dit initiatief.
Nieuws uit de TSO
Bij ziekmelding ook graag even doorgeven of uw kind gebruik maakt van de TSO. Wij zullen er
dan voor zorgen dat deze informatie bij de overblijfmoeders terecht komt.
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WAWW - samen werken/spelen
We gaan de komende weken speciale aandacht geven aan samen
werken en samen spelen. Want daarvoor moet je al heel veel
kunnen!! Goed luisteren, een ander zijn zin geven én ook opkomen
voor jezelf, taken verdelen. Valt niet mee, en toch lukt het al vaak
goed!! Ook thuis kunt u er extra alert op zijn: “Meid, wat knap dat je
met je broertje de hele afwas hebt gedaan. Goed dat jullie van te
voren bespraken wie ging afdrogen!” , “Wauw, jullie hebben een uur
lang gespeeld en gelachen, knap hoor!!”
Nieuws uit de groepen
Nieuws uit groep 1 en 2
Afgelopen vrijdag zijn we naar het Ellertsveld geweest. De kinderen hebben daar hun liedjes
gezongen en hun lampionnen laten zien. Het was een leuke gezellige morgen.
Volgende week beginnen we met het thema Sinterklaas.
We houden gesprekjes over het Sinterklaasfeest en we gaan natuurlijk Sint en Piet werkjes
maken.
Taakjes van gr. 1 zijn een hoed maken voor het sinterklaasfeest en een schoen vouwen.
Gr. 2 gaat ook een hoed maken en een werkblad maken over schaduwen.
Verder wachten we vol spanning af wat er weer gaat gebeuren.
Nieuws uit groep 3 en 4
Na heel hard werken aan onze prachtige
lampionnen zijn we vrijdagochtend naar het
Ellertsveld geweest, waar we mooie liedjes
gezongen hebben voor de bewoners. Iedereen
vond het leuk! De foto’s die gemaakt zijn kun
je vinden op de website. De afronding van kern
3 van veilig leren lezen zit er al weer bijna op…
De diploma’s van veilig en vlot gaan dus weer
mee!
In groep 4 zijn we begonnen met het oefenen
van de tafels, wil je thuis ook oefenen? Dat
kan!
Er zijn een paar leuke websites waar je op een
leuke manier de tafels kunt oefenen:
www.onlineklas.nl
www.tafels-oefenen.nl
http://www.tafelsoefenen.eu/
http://www.spelletjesplein.nl/sitemanager.asp?pid=18&plein=259
In de klas zijn we nu bezig met de tafel van 1, 10 en 5. Succes!
Nieuws uit groep 5 en 6
Vorige week hebben we hoofdstuk 3 van rekenen afgerond. We zijn nu begonnen in hoofdstuk 4.
In groep 5 gaat het over kleding. We gaan het o.a hebben over geld, maten, keersommen,
grotere plus-en minsommen. In groep 6 gaat het over de kip en het ei. Wij gaan o.a. leren
omgaan met geld, kippenhokken bouwen, breuken, keer- en deelsommen. Genoeg te doen dus!
Van taal hebben we hoofdstuk 3 ook bijna uit. Deze week gaan we de toets maken. In groep vijf
ging het over De sterrenkijker. Het ging over Jop die samen met zijn opa naar de sterren ging
kijken, en samen veel de natuur in trokken. De lessen gingen over het alfabet, over de
vergrotende trap, voegwoorden en tegenstellingen.
In groep 6 ging het ook over de natuur. De klas van meester Hans
ging naar het bos. Tijdens dit hoofdstuk hebben we enkelvoud en
meervoud behandeld. Ook kwam de persoonsvorm aan bod. Soms is
dit nog best wel lastig. We hebben het ook over gezegdes en
verkleinwoorden gehad. Tijdens het harde werken, hebben we tijdens
twee creamiddagen ook nog een lampion gemaakt. De kinderen
konden kiezen uit een smiley-gezichtje of een huisje. De lampionnen
zijn erg mooi geworden, en de kinderen hebben afgelopen weekend
keurig gezongen bij de deuren. We willen iedereen die geholpen heeft bedanken!
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Nieuws uit groep 7/8
Vorige week woensdag kwam wijkagent Bonhof weer in de
klas, deze keer om ons iets te vertellen over vandalisme.
Heel leerzaam! Ook hebben we prachtige, oosterse lampions
gemaakt waarmee we veel succes hadden toen we langs de
deuren liepen tijdens St Maarten! Op de website en onze
Facebookpagina kunt u een foto bewonderen!
Maandag 19 november om 12.00 uur komt de jongerenbus
van stichting Welzijn 2000 bij school staan. De leerlingen
hebben meegedaan aan de ontwerpwedstrijd voor deze bus. Als jullie hem willen bekijken,
spreek dan thuis goed af dat je iets later thuis komt voor het middageten!
Binnen kort is het weer 5 december. Groep 7 en 8 helpen Sint een handje door lootjes te
trekken. Als u deze Opsteker ontvangt is dat nét gebeurd! De bedoeling is dat de kinderen een
kadootje kopen voor het bedrag dat ze meekrijgen (€7,50), een surprise maken én een
gedichtje! Een beetje hulp van u zullen ze vast nodig hebben! Mocht u vragen hebben, juf
Jolande is een hulpklaas
Huiswerk komende periode:
Woe 21 november: signaaldictee spelling, thema 3
Di 29 november: controledictee spelling thema 3
Di 18 december: toets aardrijkskunde
Een initiatief van een ouder
Dop je ook mee ?
Help mee dopjes sparen a.u.b. !?
Een blindengeleidehond kost (aan opleiding ed.) zo’n
€ 15.000,- maar een blinde hoeft daar niets voor te
betalen. Omdat het Belgisch Centrum voor Geleidehonden
dit in zijn plaats bekostigt, heeft het nood aan sponsors en
sympathisanten.
VERZAMEL JE DOPJES !
Alleen plastic schroefdopjes van drankflessen worden
ingezameld :
- van mineraal- of spuitwater
- van frisdrank (cola, limonade, …)
- van melk
- van fruitsap
Dus niet van detergenten, zeepproducten of oliën. Ook geen plastic deksels of andere
materialen. De ingezamelde dopjes worden ten voordele van het Belgisch Centrum voor
Geleidehonden verkocht om te worden gerecycleerd in duurzame palletten.
Door het inzamelen van uw dopjes draagt u dus op milieuvriendelijke wijze bij tot de
ondersteuning van het BCG.
Meer info over de dopjesactie op www.dopjesactie.be
De Slagkrooie helpt ook mee met sparen.
De dopjes kunnen worden ingeleverd bij school, naast de batterijen verzamelplaat.
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Spellingsonderwijs op De Slagkrooie
Al meerdere keren hebben we u geïnformeerd over het spellingsonderwijs op onze school. De
juffen geven meer instructie en bovendien oefenen we meer.
Ook ziet u in alle lokalen de spellingskaarten hangen. De leerlingen gebruiken voor het oplossen
vaak een stappenplan. Op verzoek van ouders plaatsen we het schema in de Opsteker.
We hopen dat dit stappenplan u de nodige informatie oplevert.

Spelling Stappenplan
1. Ik hoor het woord. Hoor ik iets bijzonders?

2. Wat moet ik daar mee doen?
a) Wat voor soort woord is het?
Luisterwoord

Regelwoord

Net-als-woord

Weetwoord

b) Welke regel hoort bij het woord?
3. Deel het woord in klanken

4. Schrijf het woord klank voor klank op

5. Bij het bijzondere deel doe ik wat ik geleerd heb

6. Lees terug: staat er wat ik dacht?
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