Belangrijke data voor de komende periode:
maandag 15 april
maandag 22 april
dinsdag 23 april

weekopening juf Anita
contactavond op uitnodiging
gastles bureau Halt

groep 3
groep 7/8

Zending over Grenzen
De leerlingen hebben vorige keer € 19.50 meegenomen. Alle gevers en geefsters: hartelijk
bedankt!
Nieuws uit het team
Contactavond/middag op uitnodiging
Op maandag 22 april kunt u in gesprek met de leerkrachten over de
vorderingen van uw kind. De leerkracht kan contact met u opnemen om
een gesprek te plannen. U kunt ook vragen om een gesprek. Goede
contacten tussen ouders en school is in het belang van uw kind.
Aan het eind van het schooljaar is ook nog een contactavond gepland.
Koningsdag
Op vrijdag 26 april is het groot feest op school! We starten met een
heerlijk ontbijt, daar na gaan we luisteren en kijken naar onze
toekomstige koning. Van 9.45 uur tot 12.00 uur gaan we volop bewegen. Het belooft vast en
zeker een leuke dag te worden. U hebt deze week een brief ontvangen over het Koningsfeest.
We hopen dat veel ouders op die morgen willen helpen.
Naschoolse activiteiten
Op vrijdagmiddag organiseert de schoolkring een spel – en vaardigheidscircuit voor de groepen
5 t/m 8.
Sportactiviteiten groep 7/8
Op dinsdag 16 april gaan de groepen 7 en 8 een dagje klimmen en skiën. Dit alles gebeurt onder
deskundige begeleiding van de trainers en instructeurs van het O.C.D. De kinderen ontvangen
deze week extra informatie over deze activiteit. We wensen leerkrachten en leerlingen een
plezierige en sportieve dag.
WAWW - Als ik boos wordt, kan ik weer rustig worden
Deze weken ligt het accent op het beheersen van jezelf. Zo moeilijk
soms! We letten extra op kinderen die zich kunnen inhouden bij
akkefietjes, die boos worden en zichzelf weer rustig kunnen maken. We
zullen ook vragen, hoe ze zoiets moeilijks al kunnen! Thuis kunt u dat
ook benoemen: “Ik zag dat je het niet leuk vond dat de computertijd om
was, maar toch ben je meteen gestopt en hebt je voetbal gepakt. Knap
van je!” “Toen wij ruzie hadden over je bedtijd, werd je snel weer rustig
en konden we er over praten en overleggen. Weet je wel, hoe goed dat
is, dat je dat kan? Prima gedaan!”
Nieuws uit de groepen
Nieuws uit groep 1 en 2
De komende weken hebben we het thema Moederdag. Natuurlijk gaan
we over Moederdag zingen en werken. Dus moeders: de komende tijd
niet teveel rond kijken in de klas! Andere taakjes die we hebben zijn:
Een werkblad taak voor gr. 2 en een takenboekje taak voor gr. 1. Ook
gaan we weer een andere letter leren nl. de m van mama. De kinderen
mogen weer spulletjes meenemen voor de letterplank die met deze klank beginnen.
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Afgelopen week en volgende week nemen we ook weer de observatielijsten af van de kinderen
uit gr. 1. Deze lijsten worden op de volgende contactavond met u besproken. Hiervoor krijgt u
t.z.t. een uitnodiging.
Nieuws uit groep 3 en 4
Na alle drukte van Pasen, zijn we nu weer “gewoon” aan het werk in de
klas. In groep 3 zijn we deze week o.a. bezig geweest met rekenen met
geld. Wat betekenen die muntjes eigenlijk? Hoeveel zijn ze waard? Wat
kun je er voor kopen? Hoe doe ik dat? Best lastig hoor!
Verder zijn er al veel kinderen druk bezig met de voorbereiding van hun
spreekbeurt of verteldoos.
Aan de enthousiaste verhalen te horen, moeten het wel hele leuke
presentaties worden!
Groep 4, denken jullie nog aan het oefenen van de tafels? Al één leerling
heeft het tafeldiploma gehaald, knap hoor!
Nieuws uit gr. 5 en 6
Deze keer geschreven door leerlingen:
Paasviering:
Er waren leuke liedjes zoals: Als een roos,
goede vrijdag en Pasen, dansend de morgen in
en bollebollebol. Er waren plaatjes van Jezus.
En een paasdiner van Jezus. Er waren groepjes
bij het diner. Bijna de hele school was erbij.
Het was een hele leuke dag op CBS De
Slagkrooie.
Door Christiaan en Jovino
Project: Drenthe vroeger en nu
We hebben heel erg leuk met elkaar
geknutseld. Met de creamiddag hebben we
vlaggenhutten (= plaggenhutten) gemaakt, en
een hele grote Drentse vlag. Het Drentse
project was leuk, maar vooral de open dag was leuk. De optredens waren grappig en we hebben
een quiz gedaan. En we hebben ook nog Drentse tegeltjes gemaakt.
Groetjes Nigel en Evelien Vos
Nieuws uit groep 7 en 8
Na de prachtige Paasviering en de welverdiende vrije dagen zijn we weer bezig om hard te
werken in onze groep! Vorige week hebben we een gastles over
verkeer gekregen van Harry Elzer. Gelukkig wisten alle kinderen
genoeg over de regels om de quiz supergoed te maken!
In groep 7 krijgen de kinderen regelmatig een werkblad mee om thuis
te oefenen met breuken of cijfersommen. Vraagt u uw kind hier eens
naar?
Deze week staan er ook weer verschillende leuke en boeiende dingen
op het programma (beetje nat misschien ook wel) maar daar leest u
volgende week meer over!
Huiswerk:
Controledictee thema 8: dinsdag 16 april
Toets Aardrijkskunde: dinsdag 23 april
vrijdag 12 april
zaterdag 13 april
dinsdag 16 april
woensdag 17 april
zaterdag 20 april
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Hiep hiep hoera!!
Nick Polane
Sam Schutrups
Anouk van der Velde
Jelger Schepers
Linde Schepers
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