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belangrijke data voor de komende periode
Maandag 24 september
Sponsorloop “Wij lopen voor water”
Maandag 24 september
Voorstelling Kunst en Cultuur
Dinsdag 25 september
Studiemiddag (kinderen vrij)
Donderdag 27 september
Oud papier
Donderdag 27 september
Korfbaltoernooi
Vrijdag 28 september
Korfbaltoernooi
Dinsdag 30 oktober
Fietsenkeuring

Groep 1 en 2
Team
Groep 6,7,8
Groep 6,7,8
Groep 3 t/m 8

Oktobermaand/kindermaand
Op vrijdag 21 september hebben de kinderen een programmaboekje ontvangen over
Oktobermaand Kindermaand. In dit boekje leest u over allerlei activiteiten die in de provincie
Drenthe georganiseerd worden. Het is de moeite waard om met uw kind dit boekje door te
nemen.
WAWW (werken aan wat werkt)
Op school geven we veel aandacht aan zaken die goed gaan. Positieve aandacht, complimentjes,
ze zijn zo belangrijk!! Veel te vaak gaat er aandacht naar wat fout is, wat nog niet goed genoeg
is of wat we anders willen zien
Komend schooljaar gaan we als team hier weer heel gestructureerd mee aan de slag. Iedere
twee weken is er een aspect van het gedrag van kinderen, waar we extra op letten en extra
aandacht aan geven. Ook in de lessen rond Sociale Talenten gaan we met deze onderdelen aan
de slag.
Als u wilt kunt u ook thuis meedoen met het letten op dingen die al goed gaan, daarom zullen
we in de Info‟s van de komende tijd vertellen waar we mee bezig zijn.
WAWW (werken aan wat werkt) - Week 38 en 39 - Netjes omgaan met de spullen van
school en van jezelf
Deze en volgende week gaan we op school (en we hopen u thuis ook!)
vooral letten op het netjes omgaan met spullen van jezelf en anderen.
Kinderen zullen het te horen krijgen, als ze hun schriften netjes opruimen,
hun jas ophangen, het geleende potlood goed teruggeven en hun plek
netjes houden!
Ook thuis kunt u hier meer op letten. “Lieverd, fijn dat je je jas meteen
aan de kapstok hangt”, “Mooi zo, je hebt je vuile kleren in de wasmand
gegooid, goed van je!!”
“Tjonge, wat geweldig dat je je speelgoed in het krat hebt gedaan!”
Belangrijk is, dat we heel precies benoemen waar we blij mee zijn. “Goed zo” klinkt aardig, maar
wát is er goed?? “Goed zo, je hebt je tafel opgeruimd, klasse!” Zo weten kinderen die hier nog
moeite mee hebben precies wanneer je een complimentje mag verwachten!!
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Nieuws uit het team
Studiemiddag
Woensdag hebben de leerkrachten een studiemiddag gehad over groepsplannen Voor een groot
deel zullen de groepsplannen de handelingsplannen vervangen. In de groepsplannen schrijven
de leerkrachten op wie extra aandacht nodig heeft. Het is belangrijk dat de leerkracht zicht heeft
op wat de onderwijsbehoeften van de kinderen zijn. Door met groepsplannen te werken geven
we schematisch aan welke didactische en pedagogische hulp de kinderen van ons kunnen
verwachten.
Informatieavond
Wat was het fijn dat zoveel ouders de informatieavond hebben bezocht.
Vooraf werd er een kopje thee of koffie gedronken in de schoolzaal.
Vanaf 7 uur stonden de deuren van de klassenlokalen open. De ouders
kregen in de verschillende lokalen informatie over het reilen en zeilen
van de groep. Er werd gesproken over de groeps- en schoolregels. Ook
vertelde de leerkracht over de organisatie in de groep. De ouders van
groep 3/4/5 en 6/7/8 waren onder de indruk van de nieuwe methode
Estafette Deze nieuwe methode maakt erg veel gebruik van het digitale
schoolbord.
Juf Michon gaat trouwen
Vandaag gaat juf Michon trouwen. De leerlingen van haar groep gaan vanmiddag naar de
kerkdienst. De kinderen hebben al een brief ontvangen voor deze middag. We hopen dat het
bruidspaar een fijne dag heeft. Woensdag is juf Michon weer aanwezig. Op haar trouwdag zal juf
Mariëlle haar vervangen.
Studiemiddag
Op dinsdagmiddag hebben de leerkrachten een
studiemiddag op CBS De Slagkrooie. De kinderen zijn
die middag vrij.
Tejas
Tijdens de informatieavond kwam het geld sparen
voor Tejas ter sprake. Ouders zijn wel benieuwd hoeveel geld we elke
maand verzamelen.
Aan het eind van elke maand zullen we het bedrag noemen in de info.
Nieuws uit de groepen
Kleuternieuws
De leerlingen hebben hard gewerkt, zij hebben nieuwe woorden geleerd, tijdsindeling van de
dag, groot en klein.
Nu is ons thema: kleur en vorm.
Groep 1 leert de kleuren en de vormen: cirkel, vierkant, driehoek en rechthoek.
Groep 2 leert de kleuren van licht naar donker en de vormen: cilinder, kubus, ruit en ovaal.
Maandagmorgen hebben de kleuters een voorstelling in de Slagkrooie te Schoonoord.
De voorstelling heet: Nukka wil naar huis, de voorstelling sluit aan bij de Kinderboekenweek.
Wij vertrekken om 10.30 uur en hopen om 12.00 uur weer terug te
zijn.
Er hangt ook een letter in de hal, de letter F. Vraag uw kind eens
welke beweging bij de letter hoort.
Dit jaar hebben wij ook weer een knutselmorgen met de ouders. Wij
gaan dan samen een lampion maken. Woensdagmorgen 31 oktober
om 10.45 uur wordt u verwacht. Noteer de datum in uw agenda.
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Gezelschapspelletjes in de groepen 1 en 2.
Dit jaar gaan we op donderdagmiddag gezelschapspelletjes spelen in de groepen 1 en 2 van
13;00 tot 13;45 uur.
Leerlingen mogen hiervoor spelletjes meenemen van huis.
Zijn er moeders die dan kunnen meedoen?
U kunt zich hiervoor opgeven door uw naam te noteren op de lijst in de gang van de groepen 1
en 2.
Groep 3, 4 en 5
Wat hebben we weer hard gewerkt en vaak hoor ik: “Oh juf, wat moet je veel nakijken!”
In groep 3 zijn we druk bezig met de eerste woordjes lezen en hebben zelfs al een beetje
huiswerk meegekregen, woordjes om thuis te lezen. De kinderen krijgen regelmatig nieuwe
bladen mee, gooi de oude niet weg… Herhaling is altijd goed. Op het planbord zijn nu ook „moet‟
opdrachten toegevoegd zoals schrijven en letterzetter.
In groep 4 en 5 zijn we druk bezig met lezen met de methode Estafette. 3 keer in de week
woorden flitsen en dan mogen de kinderen zelf aangeven op welk niveau ze dat kunnen. Moeten
de woordjes snel op het bord verschijnen of moet het toch iets langzamer.
In groep 4 hebben we het over de verschillende soorten beleg op je brood. Kun je het op je
brood smeren, leggen of strooien?
In groep 5 hebben we het ook over eten. Is het fruit,
groente, hartig of zoet? Ook hebben we het nog steeds
over het alfabet.
Vandaag hebben we de eerste toets van rekenen gehad en
dat was best wel weer spannend.
Het volgende dictee voor groep 4 en 5 is 26 september.
Dit is een herhaling dus de woordjes die ze meegekregen
hebben kunnen ze dan nog een keer oefenen.
Vrijdag 28 september ben ik ‟s middags afwezig, juf Aukje is dan in de groep.
Groep 6,7 en 8
Vandaag is dan eindelijk de dag waar veel kinderen al 3 weken naar uitkijken: juf Michon gaat
trouwen! We zijn de afgelopen weken druk bezig geweest met een lied, wat we tijdens de dienst
gaan zingen, en we hebben een mooi cadeau voor het bruidspaar gemaakt.
Deze week hebben we de eerste rekentoets alweer gemaakt. De kinderen van groep 6 vinden
klokkijken (vooral digitaal) toch best nog wel lastig.
Ook zijn we deze week begonnen met topografie. Groep 6 is begonnen met Nederland, groep 7
met Europa en groep 8 met de wereld. Volgende week volgen de toetsen.
Het volgende dictee voor groep 6 staat gepland voor dinsdag 25 september en voor groep 7 en
8 is dit op woensdag 26 september. Dit is een herhaling van de woordjes die we de afgelopen 3
weken hebben geoefend.
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De Watertocht.
Leerlingen van groepen 6, 7 en 8 lopen maandag 24 september mee met de Watertocht,
georganiseerd door Waterleidingbedrijf Drenthe.
We lopen voor “schoon was en plas water” in het dorpje Cipendue op Java, waar ongeveer 1500
mensen wonen. Informatie hierover op; www.dewatertocht.nl In Drenthe doen leerlingen mee
van 45 verschillende scholen, elke school loopt dan een gedeelte van 6 km. van de route, die
vrijdagmiddag eindigt op het Koopmansplein in Assen. Elke dag zal TV Drenthe hen volgen en is
er ‟s avonds een verslag op TV. Wij lopen van Noord Sleen naar Aalden/Zweeloo. De leerlingen
hebben hiervoor sponsoren gezocht. We verwachten dat het opgehaalde geld maandag
meegebracht wordt naar school.
“Zonnigste moeder” en “Vader met de groenste
vingers”-verkiezing op vrijdag 28 september om
11;30 uur op school.
Welke moeder kan laten zien hoe lang haar
“moederdag”-zonnebloem is geworden?
Welke vader kan laten zien hoeveel boontjes eraan zijn
“vaderdag”-bonenplantje zijn gegroeid?
Opgave uiterlijk donderdag 27 september bij juf Aukje
!!!!!!!!!!!!!!
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