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belangrijke data voor de komende periode
dinsdag 23 mei
inloopmiddag
donderdag 25 mei
Hemelvaartsdag
vrijdag 26 mei
vrije dag
donderdag 1 juni
uitgifte Info nummer 18
maandag 5 juni
Pinksteren
dinsdag 6 t/m woensdag 7 juni
kinderen vrij
woensdag 7 juni
verenigingsdag

ouders/verzorgers
groep 1 t/m 8
groep 1 t/m 8
groep 1 t/m 8
groep 1 t/m 8
groep 1 t/m 8
team

Nieuws uit het team
Terugblik koffieochtend
Onder het genot van een kopje koffie werden ouders woensdagmorgen bijgepraat over de
ontwikkelingen op onze school. Zo werd gesproken over de verdere samenwerking met CBS de
Slagkrooie in schooljaar 2017 -2018. Verder ontvingen de ouders informatie over de stappen die
het team wil zetten om meer leerlinggericht te werken. We willen alle ouders bedanken voor hun
belangstelling.
Vakantierooster 2017-2018
Bij deze ontvangt u het vakantierooster.
Studiedagen van het team zijn hierin nog niet opgenomen.
Zodra deze zijn vastgesteld hoort u dat van ons.
Herfstvakantie 23 oktober tot en met 27 oktober 2017
Kerstvakantie 25 december tot en met 5 januari 2018
Voorjaarsvakantie 26 februari tot en met 2 maart 2018
Goede Vrijdag en Tweede Paasdag 30 maart tot en met 2 april 2018
Koningsdag en Meivakantie 27 april tot en met 4 mei 2018
Hemelvaart 10 en 11 mei 2018
Pinksteren 21 mei 2018
Zomervakantie 23 juli tot en met 31 augustus 2018
Enthousiaste ouders
Enige jaren geleden was er op de woensdagmiddag een
knutselclub in het dorpshuis van Schoonoord. Jammer genoeg is
de club ter ziele gegaan. Enkele ouders hebben plannen
ontwikkeld om de knutselclub nieuw leven in te blazen. Om dit
plan te realiseren hebben ze contact gezocht met
Dorpsbelangen Schoonoord en ook de opbouwwerker van
Schoonoord en de Kiel is ingeschakeld. We vinden dit als school
een geweldig initiatief. We ondersteunen deze ontwikkeling.
Het knutselen zal plaatsvinden in de schoolzaal van CBS De
Slagkrooie. Alle kinderen uit Schoonoord en de Kiel zijn welkom
De eerste knutselmiddag is op woensdagmiddag 24 mei.
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25 jarig jubileum
Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor de geweldige dag die
mijn gezin en ik hebben gehad op 4 mei. De inzet van de kinderen,
mijn collega’s, ouders en vrijwilligsters hebben het tot een
onvergetelijke dag gemaakt. Een herinnering om nooit te vergeten.
Ook bedankt voor de mooie en vele cadeaus die ik mocht ontvangen, te
veel om op te noemen. Mijn gezin heeft ook genoten, ook namens hen
bedankt.
Jeannet Feijen
Nieuws uit de groepen
Kleuters dansen op het plein
Tijdens de muziekles hebben de kleuters gedanstop muziek
met een stok en een lint.

Moederdag
Het boek De mooiste
moeder stond centraal voor
moederdag. Hoe kun je
moeder verrassen.
Vandaag hebben wij het bij
ons zelf geprobeerd, zodat
wij zondag onze moeder
mooi kunnen maken.

Genieten van het mooie weer
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