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Belangrijke data:
vrijdag
12 april
donderdag 18 april
vrijdag
19 april
zondag
21 en maandag 22 april
donderdag 25 april
donderdag 25 april
zaterdag 27 april
maandag 29 april t/m vrijdag 3 mei
zondag
5 mei

Koningsspelen
Paasviering
Goede vrijdag
Pasen
uitgifte Info nummer 15
oud papier
Koningsdag
meivakantie
Bevrijdingsdag

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

groep 1 t/m 8

groep 1 t/m 8

Nieuws uit het team
Koningsspelen
Op vrijdag 12 april doen we weer mee aan de Koningsspelen. De leerlingen van
de midden- en bovenbouw sporten weer op de sportvelden van Schoonoord. Ook
in de sporthal vinden de nodige sportactiviteiten plaats. De onderbouw blijft dit
schooljaar op de Kiel. De leerlingen van de Slagkrooie en de peuters van Kids First
komen dit jaar sporten op ons sportveldje.
Paasviering
Op donderdag 18 april gaan we het Paasfeest vieren. Deze Paasviering wordt gehouden
in één van de klaslokalen. Alle kinderen en leerkrachten werken mee aan deze viering.
Deze viering zal worden gehouden aan het eind van de morgen. Na de viering gaan de
leerlingen in het lokaal van groep 1/2/3/4 genieten van een paasmaaltijd.
De activiteitencommissie verzorgt de paasmaaltijd. Tijdens de ochtend mogen de
leerlingen nog paaseieren rondom het schoolgebouw gaan zoeken. Om 13.00 uur zijn de
leerlingen vrij.
Een terugblik op de ouderavond
We kunnen terugzien op een geslaagde ouderavond. We willen alle ouders bedanken voor hun
aanwezigheid. De heer Piet van Kesteren vertelde op deze avond over de voorgenomen fusie. Duidelijk werd
dat er voor onze leerlingen niet veel zal veranderen. Onze school blijft open en we gaan met enthousiasme
verder. Vrijdag heeft u een formulier ontvangen waarin u toestemming kunt geven dat de gegevens van uw
kind en het leerlingdossier gebruikt mogen worden voor het inschrijven als leerling van CBS De Slagkrooie.
We hopen spoedig alle formulieren in bezit te hebben.
Het Kookboek
Samen met de leerlingen gaan we een kookboek samenstellen. Alle leerlingen van onze school mogen in dit
boek beschrijven hoe ze een heerlijk gerecht maken. Ze kunnen natuurlijk de hulp van hun ouders of
grootouders inschakelen. Het is de bedoeling dat het boek gedrukt gaat worden. Van enkele leerlingen
hebben we al recepten ontvangen. Voor de meivakantie graag inleveren.

De Nationale Buitenlesdag
Dinsdag 2 april 2019 was de vierde editie van de Nationale Buitenlesdag! En wij deden ook mee. Op de
Buitenlesdag geven leerkrachten in heel Nederland buiten les. Dat is niet alleen goed voor de leerprestaties
van kinderen, maar het is ook nog eens heel leuk!
Met meer sport en spel en een beter lichaamsbesef presteren kinderen cognitief beter, zo blijkt uit
onderzoek. Basisschoolleerlingen die buiten hebben gespeeld gedragen zich beter in de klas, ze zijn
taakgerichter. Daarnaast presteren kinderen die tijdens het leren hun lichaam gebruiken beter in de les.

Nieuws uit de groepen
De komende weken werken we over ‘nieuwe dieren in
de wildernis’. Juf Tamara heeft weer prachtige
raamschilderingen gemaakt.

De kinderen van de bovenbouw kunnen op school
hun typediploma halen, ze zijn erg enthousiast!

Alle lokalen zijn voorzien van
nieuwe digiborden!

Buitenlesdag 2019

Vandaag met groep 1,2 en 3 buiten gerekend. Tellen, cijfersymbolen, oefenen met getalbeelden,
samen 10, kleine en grote buur.

Atelier portret tekenen samen met leerlingen van groep 7 van de Slagkrooie. Veel geleerd met mooie
resultaten. Een dank je wel voor de lessen van Martha Marjenburgh kunstenares.

Lezen, rekenen en dictee hebben we al buiten
gedaan.

Maar nu eerst lekker eten en drinken en daarna
spelen.

