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Nieuws uit het team
Juf Jeannet 25 jaar in het onderwijs
Al vele jaren geeft juf Jeannet les op onze
school. Donderdag 4 mei was het de dag voor
een feestje, want juf Jeannet geeft al meer dan
25 jaar les. Samen met haar gezin werd ze
getrakteerd op een gezellige dag. Om half tien
werd ze ontvangen door alle kinderen en
leerkrachten. Eén van onze leerlingen
overhandigde haar een prachtig boeket
bloemen. Terwijl juf op nummer 1 stond werd ze
toegesproken door meester Herman.
Na koffie en gebak werd er met de kinderen een
bingospel gespeeld. Ook werden er die morgen
allerlei optredens door leerlingen verzorgd. Dit was
genieten.
Het hoogtepunt van deze dag was de high tea. Bijna
alle ouders hadden een gerechtje gemaakt. We
willen dan ook alle ouders heel hartelijk bedanken.
Het was smullen geblazen voor een ieder. Een dag
om nooit meer te vergeten. We willen juf Jeannet
ook bedanken voor haar traktatie en de inzet die ze
de afgelopen jaren heeft getoond.
Studiemiddag
Op donderdagmiddag zitten alle leerkrachten weer
rond de tafel. Ze gaan dan onder andere praten over activiteiten voor volgend schooljaar.
Onderwerpen die aan de orde komen zijn:
 Welke scholingsmogelijkheden zijn er ?
 Hoe gaan we verder met het gebruik van Snappet?
4 mei
Al jaren vindt de 4 mei herdenking plaats in Schoonoord. Deze herdenking was om 19.00 uur in
het dorpshuis van Schoonoord en vervolgens was er de stille tocht naar het herdenkingskruis op
de begraafplaats aan de Brugstraat.
Techniekweken
Vorige week zijn de techniekklassen weer gestart. Ook enkele leerlingen van onze school
bezoeken de techniekklassen. Op dit moment zijn er maar weinig leerlingen die de kans krijgen
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om deze lessen te bezoeken. We hopen dat we volgend schooljaar meer leerlingen de gelegenheid
kunnen bieden om deze interessante lessen te volgen.
Terugblik Koningspelen
Op deze dag werd er veel bewogen door alle kinderen van de Kiel en Schoonoord. De leerlingen
van de groepen 5 t/m 8 konden kennis maken met allerlei sporten.
De kinderen van de onderbouw vermaakten zich met allerlei spelletjes op het plein van CBS De
Slagkrooie. We willen alle ouders bedanken die ons die dag geholpen hebben.

Nieuws uit de groepen

Koningsspelen groep 1 t/m 4

Koningsspelen! Gezellig met de Slagkrooie en de Kiel. Wat was het leuk vanmorgen bij de onderbouw.
Er zijn veel spelletjes gedaan en we hebben ons prima vermaakt!

Koningsspelen groep 5 t/m 8

Koningsspelen 2017
Sportclinics groep 5 t/m 8 van de Kiel, de Slagkrooie en de van Royenschool.
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