Belangrijke data voor de komende periode:
vrijdag 26 april
koningspelen
ma 29 april t/m vr 10 mei
meivakantie

groep 1 t/m 8
groep 1 t/m 8

Zending over Grenzen
De leerlingen hebben vorige keer € 14,65 meegenomen. Alle gevers en geefsters: hartelijk
bedankt!
Nieuws uit het team
Koningsdag
Vrijdag is het feest op school. We starten deze dag met een heerlijk
ontbijtje en daarna kijken en luisteren we naar de toekomstige koning.
Na deze toespraak gaan we de ingestudeerde dans laten zien! Dan
beginnen de koningsspelen. Als je wilt, mag je verkleed op school
komen! Het belooft vast een leuke dag te worden. ’s Middags zijn de
kinderen vrij.
Schoolplein
We zijn in bespreking met de gemeente over het schoolplein. Nog steeds
is niet geheel duidelijk bij wie de verantwoordelijk ligt en ook over het
onderhoud van de speeltoestellen moeten nog afspraken gemaakt worden.
De schoolkring
Vanuit de schoolkring kwam het verzoek om de leerlingen een telefoonlijst mee te geven. Erg
handig wanneer kinderen bij andere vriendjes/vriendinnetjes gaan spelen. Na de meivakantie
willen we aan de oudsten een lijst meegeven. Hebt u bezwaar dat uw naam en nummer wordt
meegegeven, wilt u dat bij de directie kenbaar maken.
Jaarevaluatie
Begin mei gaan de leerkrachten om de tafel zitten om het schooljaar te evalueren. Wat ging er
goed? Waar moet nog aan gewerkt worden? Wat zijn de opbrengsten? We kijken ook al naar
volgend schooljaar. Wat zijn de plannen en op wat voor gebied gaan we ons scholen? Wat heeft
onze extra aandacht? Al deze aandachtspunten schrijven we in een jaarplan. Deze onderwerpen
worden met de schoolkring besproken.
Werken aan wat werkt
Ik ben vrolijk
Deze week letten we op vrolijke en opgewekte kinderen. Waarom?
Kinderen die zich uiten, voelen zich vaak prettig, en dat is natuurlijk
belangrijk! Samen plezier maken, lol hebben, het fleurt je leven en de
sfeer in de groep. Kinderen worden zich zo ook bewuster van de leuke
dingen, dingen waar ze vrolijk van worden.
“Je had echt plezier vanmiddag volgens mij, toen je met Pieter en Jim
in het zwembadje aan het spelen was!” “Je komt zo vrolijk binnen,
vertel eens?”

Vanuit de GMR
Via de nieuwsbrief willen wij graag meer bekendheid geven over de bezigheden van de GMR.
Wij willen u hierover regelmatig informeren. Aanstaande maandag, 22 april komen de GMRleden weer bijeen. Op de agenda staat onder meer “de Krimp”. Ook onze scholen hebben
hiermee te maken en als GMR willen wij hierin graag meedenken.
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Het volgende punt, dat aan de orde komt, is “de toekomst van de scholen van de Vereniging.
Ook gaan wij het hebben over het onderwerp “Passend Onderwijs”.
In de opzet gaat hierin het één en ander veranderen.
Dit zijn een aantal zaken, die wij in de GMR vergadering bespreken.
Namens de GMR, Ada van Breevoort
Ouderbijdrage
Uit onze administratie blijkt dat u het schoolgeld a €15,-- per kind per schooljaar voor het
schooljaar 2012/2013 nog niet hebt voldaan. Zou u dit voor 1 mei willen overmaken op
rekeningnummer: 0349 6251 07 t.n.v. PCB de Slagkrooie onder vermelding van de groep en
de voornaam van uw kind?
Indien u dit niet wilt of kunt betalen wilt u dat dan even aan mij doorgeven?
Alvast bedankt,
Met vriendelijke groeten,
Herman Verbeek

Nieuws uit de groepen
Nieuws uit groep 1 en 2
Deze week sluiten we het thema Moederdag af.
Volgende week en die week erop hebben wij vakantie en pas helemaal aan het eind van de
vakantie is het Moederdag op 12 mei. Zolang moeten de kinderen dus hun cadeautjes verstopt
houden. Dat is een moeilijke taak voor de papa’s, opa’s of oma’s om dit mogelijk te maken. Na
de vakantie hebben we nog een aantal feestjes tegoed bij de kleuters. Als eerste feestje is er
weer de samsamdag op woensdag 29 mei. Dit is een gezamenlijk feest voor alle kleuters van
de Kiel, van Royenschool en de Slagkrooie en de woensdagmorgengroep van de
Peuterspeelzaal/Kinderdagopvang. Dit feest wordt
gehouden bij de van Royenschool. Na de vakantie
krijgen de kinderen hier een uitnodiging voor. Het 2e
feestje is op dinsdag 4 juni en dat is het kleuterfeest.
Dit feestje wordt bij ons op school gehouden en het
thema is vlinders. Het is leuk als uw kind dan verkleed
op school komt als bijv. vlinder of rups of bloem. Ook
hier krijgt uw kind t.z.t. een uitnodiging voor. Na de
vakantie gaan we ook over vlinders werken. Maar eerst
hebben we vakantie en willen we alvast een ieder een
hele fijne vakantie wensen.

Nieuws uit groep 3 en 4
Nog een paar dagen te gaan, voordat de kinderen twee weken vrij zijn. Daar zijn ze wel aan
toe. In de voorafgaande weken is er veel werk verzet door de kinderen. De kinderen van groep
3 hebben kern 9 afgerond en beginnen na de meivakantie aan kern 10. Razendsnel gaat het
en zo prachtig om te zien hoe de kinderen enthousiast aan het lezen zijn. De eerste
spreekbeurten zijn achter de rug en waren
een succes! We hebben van Annebel geleerd
hoe we een pony moeten verzorgen en Lesley
heeft vol trots over haar cavia’s verteld. Ook
de verteldoos is in de klas gearriveerd; we
weten nu iets meer over Tycho. Hij houdt van
voetbal en Ajax en ook hebben we een mooie
foto van zijn hond Storm gezien. Leuk hoor,
een beetje spannend is het wel, dat is aan de
koppies af te lezen, maar ze doen het toch
maar mooi! We wensen iedereen een paar
heerlijke weken toe!
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Nieuws uit groep 5 en 6
Wij zijn op bezoek geweest bij de fam. Schepers.
Zij hebben heel veel dieren. We gingen eerst de
geitjes bekijken. Er waren ook jonge geitjes. We
mochten de grote geiten worteltjes geven. Dit
vonden ze heel lekker! We mochten hierna de
pony van Linde aaien. Ze is heel lief en heef
Anouk.
Naast Anouk zaten nog 3 grote konijnen. Buiten
liepen er kippen rond, en een gans. De
moedergans zat op een ei te broeden. Vader
gans vond het niet zo leuk dat we kwamen
kijken. De parkieten waren ook aan het broeden.
Zij hebben hele kleine eitjes. Tenslotte hebben
de nog de gerbils bekeken, de nieuwste
aanwinst. We vonden het erg leuk.
Nog een paar dagen, en dan is het vakantie. Wat een lekker vooruitzicht. De kinderen hebben
de afgelopen weken nog hard gewerkt. We ronden nog wat dingen af voor de vakantie. We
hebben het rekenblok in beide groep uitgemaakt, en zijn begonnen in het nieuwe blok. Ook de
taaltoets hebben we allemaal gehad. We zijn nu aan het herhalen en verdiepen. Deze week
hebben we ook de woordenschattoets van thema 7 en 8. Na de vakantie gaan we in groep 5
verder met een drie-dagentaak, en een tweedagentaak. De kinderen hebben hier afgelopen
weken al een beetje aan mogen proeven. Voor groep 6 komt na de vakantie de weektaak.
Maar eerst wensen we iedereen een hele fijne, zonnige vakantie toe!
Nieuws uit groep 7 en 8
Helemaal onverwacht zijn we vorige week dinsdag een
dag gaan sporten (klimmen en skiën) op het Outdoor
Centrum Drenthe. Wat een geweldige belevenis was dat!
Op de website kunt u foto’s bekijken van deze dag. Ook
hebben we kennis gemaakt met een aantal studenten
van de Stenden Hogeschool (PABO) die tijdens ons kamp
op Schiermonnikoog een aantal activiteiten voor ons
organiseren.
De komende periode wordt er eentje met afwisseling!
Natuurlijk eerst de Koningsspelen a.s. vrijdag en dan de
heerlijke meivakantie! En na de meivakantie… gaan we al
gauw op kamp én oefenen voor de musical (groep 8). O
ja, en we werken ook nog hard door met rekenen, taal en
allerlei andere vakken!
Huiswerk:
Vrijdag 17 mei: toets verkeer Krant nummer 6
Dinsdag 14 mei: signaaldictee thema 8
Dinsdag 21 mei: Controledictee thema 8

Hiep hiep hoera!!
vrijdag 26 april
Anouk Zwiers
zondag 28 april
Veerle Storm
zondag 5 mei
Dewi Latumahina-Akkerman
maandag 6 mei
Lauren Jongbloed
maandag 6 mei
Mika Dokter
woensdag 15 mei
Annemiek Brauckman
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