Belangrijke data voor de komende periode:
maandag 28 januari
weekopening juf Jolande
vrijdag 1 februari
terugkommiddag groep 8
maandag 4 februari
weekopening juf Ina
di 5 t/m do 7 februari
cito-eindtoets
donderdag 7 februari
rapporten mee
maandag 11 februari
contactavond

groep
groep
groep
groep
groep
groep

7
8
2
8
1 t/m 8
1 t/m 8

Zending over Grenzen
De leerlingen hebben vorige keer € 17,20 meegenomen. Alle gevers en geefsters: hartelijk
bedankt
Nieuws uit het team
De ijsbaan
We willen de ouders bedanken die geholpen hebben bij het
realiseren van de ijsbaan. Het was jammer dat de ijsvloer niet
van een excellente kwaliteit was. Toch beleven kinderen veel
plezier aan de ijsbaan. Er is een prachtige glijbaan gemaakt,
waar volop van genoten wordt.

Contactavond en het rapport
Nog even en dan is het weer zover. De kinderen krijgen op donderdag 7 februari het rapport
mee naar huis. Op maandag 11 februari worden alle ouders uitgenodigd voor een tienminuten
gesprek. Het tienminutengesprek is een belangrijk moment om de vorderingen van uw kind te
bespreken, maar het is minstens even belangrijk om die vorderingen in een bredere kader te
plaatsen. Hoe ontwikkelt uw kind zich in sociaal en emotioneel opzicht, hoe manifesteert hij/zij
zich in de groep en thuis, etc.
Wanneer er onvoldoende tijd is om alles in alle rust te bespreken dan kan er altijd een
vervolgafspraak gemaakt worden.
Werken aan wat werkt - Ik durf ook te vertellen als meer mensen luisteren
Voor sommige kinderen is het heel eng om te vertellen over iets, of te
zeggen wat ze willen als er meer mensen luisteren dan alleen juf, of papa
en mama. Toch kan belangrijk zijn om je ook dan te laten horen!
“Iedereen op de verjaardag luisterde naar je toen je die leuke mop
vertelde. Ik vond dat je het erg knap deed, meid!” “Ik was trots op je,
toen je aan tafel tegen je grote broer vertelde dat jij ook dingen
meemaakt op school en erover wilt vertellen”
Nieuws uit de groepen
Nieuws uit groep 1 en 2
De afgelopen week hebben we over het thema feest gewerkt, omdat het
voorleesontbijt te maken had met feest. Het prentenboek dat we hebben
voorgelezen heette: Nog 100 nachtjes slapen. Volgende week gaan we weer
verder met het leesproject nl. over de kikkerboekjes. We hebben al een kikker
gemaakt van een closetrol. Verder hebben we al een kikker gevouwen. De
komende weken gaan we nog een eend vouwen en een kikker maken van
kosteloos materiaal. Ook gaan we een liedje leren over een kikker.
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Dag kleine Kikker bij ons in de sloot.
Eens was je klein, maar nu ben je groot.
Je werd als een vis uit een eitje geboren.
En toen kreeg je pootjes van achter en van voren.
Je staartje verdween, het is werkelijk waar.
En toen kon je springen, want toen was je klaar.
Dag kleine Kikker bij ons in de sloot.
Eerst was je klein, maar nu ben je groot.
Volgende week woensdag 30 januari gaan we naar de bibliotheek van 11.00 uur tot 12.00
uur.
Wij gaan daar lopend heen. Mocht het slecht weer zijn, wilt u dan meerijden?
U mag zich aanmelden bij juf Ina.

Om 12.00 uur kunt u zelf de kinderen bij de bibliotheek ophalen.
Nieuws uit groep 3 en 4

De afgelopen twee weken zijn we druk bezig geweest met de CITO-toetsen.
Vandaag maken we de laatste toets voor groep 4 af. Het leesproject is ook
nog in volle gang, we hebben al veel gehoord over de Gruffalo en we
hebben hem zelfs al geknutseld. De kinderen hebben ook al heel wat
boeken gelezen. Het voorleesontbijt gisteren was een groot feest. Juf
Daphny heeft voorgelezen en de kinderen hebben heerlijk gegeten. Aan de
ouders van groep 4 willen we vragen of u de tafel van 5 met uw kind wilt
oefenen, nog niet iedereen heeft een sticker.

Nieuws uit groep 5 en 6
Zoals we in de vorige Opsteker al schreven, zijn we druk
bezig geweest met de CITO-toetsen. We zijn met de laatste
toetsen bezig, en dan kunnen we het deze week afronden.
Afgelopen woensdag hebben we met elkaar gezellig
ontbeten. Het was echt een feestje, en dat was precies het
thema van het voorleesontbijt! Feest! Onze voorlezer was de
moeder van juf Inge. Zij heeft het afgelopen jaar de nodige
feestjes gehad, en is dus een echt feestvarken!
Het was erg lekker en gezellig!
Nieuws uit groep 7 en 8
Wat was het gezellig gistermorgen. Samen ontbijten en luisteren naar een grappig
voorleesverhaal. Je bent nooit te oud om te genieten van voorlezen!
En het was ook wel even fijn zo’n ontspannen samen in de klas te zitten, want meestal wordt er
heel hard gewerkt. Voor groep 8 wordt het nu spannend want als u de volgende Opsteker leest
hebben ze de eindtoets voor het basisonderwijs nét achter de rug! Ze zijn ook al druk op bezoek
bij alle scholen op de Open Dagen die nu georganiseerd worden.
Op vrijdagmiddag 1 februari komen de leerlingen van vorig jaar terug naar de Slagkrooie om te
vertellen over hun ervaringen bij deze grote stap.
Huiswerk:
Dinsdag 12 februari: Controledictee thema 5 (i.v.m. de cito toets slaan we het signaaldictee
voor één keertje over)

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

Voorleesontbijt 2013

Woensdag hebben wij het voorleesontbijt gehad.
Het thema was feest en van dit thema hebben we ook dubbel en dwars gebruik van gemaakt.
De voorlezers waren allemaal prachtig versierd met feesthoeden, slingers en een reuze grote
strik.
Ze werden voorgesteld in de grote zaal.
Voor gr. 1 en 2 hadden we als voorlezer Marianne van Nieuwpoort.
Haar kinderen hebben vroeger ook bij ons op school gezeten.
Voor gr. 3 en 4 hadden we Daphny (de stagiaire) als voorlezer.
Voor gr. 5 en 6 hadden we de moeder van juf Inge en in gr. 7 en 8 hadden we Beppie (onze
hulp uit duizenden) als voorlezer.
In de grote zaal hebben we verder nog liedjes gezongen die met allerlei feesten te maken
hadden en tot slot hebben we dit feestje afgesloten met een heuse polonaise door de hele
school.
Vervolgens gingen we naar de klassen om daar te ontbijten met als klap op de vuurpijl het
voorleesboek dat door de voorlezers werd voorgelezen.
Het was een schitterende feestelijke ochtend.

Hiep hiep hoera!!
vrijdag 25 januari
Jaimy Schoonbeek
dinsdag 29 januari
Maurice Prinsen
donderdag 31 januari
Lianne Kloosterman
Maandag 4 februari
Silvester de Lange
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