INFO 16
2 april 2015

vrijdag 3 april
maandag 6 april
dinsdag 7 april
zaterdag 11 april
vrijdag 17 april
vrijdag 17 april
maandag 20 april
di 21 t/m do 23 april
ma 27 april
donderdag 30 april
do 30 april t/m 1 mei

belangrijke data voor de komende periode
Goede vrijdag
2e Paasdag
verenigingsdag (kinderen vrij)
klussenochtend
bezoek museum
uitgifte Info nummer 17
bezoek molen
Cito-eindtoets
Koningsdag (kinderen vrij)
oud papier
kamp

team
ouders/verzorgers
groep 6, 7 en 8
groep 2 t/m 8
groep 1, 2 en 3
groep 8
groep 2 t/m 8
groep 6, 7 en 8

Nieuws uit het team
Koningsspelen
Ook dit jaar doet onze school mee aan de Koningsspelen op vrijdag 24 april. De groepen 1 t/m 4
vieren hun Koningsspelen op het schoolplein van CBS De Slagkrooie. De groepen 5 t/m 8 gaan na
het Koningsontbijt naar het sportveld in Schoonoord. Samen met de leerlingen van de
Royenschool en CBS De Slagkrooie gaan ze gezamenlijk sporten. Enkele sportverenigingen
hebben hun medewerking toegezegd. Binnenkort ontvangt u een brief over de koningsspelen.
Voor het begeleiden van groepen zijn we op zoek naar begeleiders. Geef u op!
Voetbaltoernooi
Voor het eerst sinds jaren doen we mee
aan het voetbaltoernooi. De wedstrijden
worden op woensdagmiddag gespeeld.
De kinderen hebben er zin in. De
voorbereiding zag er goed uit. We
verwachten leuke en sportieve
wedstrijden.
Kleding en schoeneninzameling.
Wij doen mee aan de kledinginzameling
actie van Stichting Humantex. Alle
kinderen krijgen een plastic zak mee.
Deze kunt u vullen en de zak kunt
deponeren in de container
In april komt er een container bij school
te staan, waarin gedragen kleding en schoeisel gedaan kan worden. Stichting Humantex zamelt
gebruikte kleding en schoenen in, die hun weg grotendeels vinden naar Oost- Europa en Afrika.
Per jaar wordt een bedrag overgemaakt aan het Lilianefonds, dat op haar beurt als dank
interessante lesprogramma’s met materiaal voor de scholen verzorgt, als daar belangstelling voor
is. Ook de school zelf krijgt per kilo ingeleverde spullen een klein bedrag.
Op deze manier dragen we met elkaar bij aan een stukje duurzaamheid (door het hergebruik van
kleding)
Klussenzaterdag
Op zaterdag 11 april is er weer een
klussenmorgen. Er is al een lijstje gemaakt
van de klussen die die morgen uitgevoerd
moeten worden.
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Schoonmaakavond
Vorig jaar heb ik samen met enkele andere ouders geholpen met het schoonmaken van de lokalen
op school.
Toen hebben we voornamelijk de boekenkasten en planken afgenomen.
Dit bleek geen onnodig werk, ondanks de goede inzet van Mariska Moes. Dit zijn namelijk de
plekken waar zij niet aan toe komt.
Daarom willen we het dit jaar weer doen.
We doen dit niet tijdens de klussenochtend, omdat aan de buitenkant van de school genoeg
andere klussen zijn voor zo'n ochtend.
Daarom deze oproep aan jullie:
Wie wil er a.s. dinsdagavond 7 april van 19-21 uur helpen? Des te meer ouders er komen, des te
sneller we klaar zijn.
Ook als je bijvoorbeeld maar 1 uur kan helpen, zou het toch fijn zijn als je kan komen.
Groeten,
Miriam Langelaar

Nog een paar weken en dan is het zover
DE START VAN DE DOEKOE-ACTIE!
Beste Deelnemer,
Nog een paar weken en dan is het zover: de start van de Doekoeactie. Doekoe belooft ook dit keer weer een groot succes te
worden. Maar liefst 630 basisscholen doen mee! We willen jullie
van harte bedanken voor jullie enthousiaste reacties op de actie én
voor de vele aanmeldingen.
In de week voor Pasen komt de supermarktmanager van jouw
Coop nog bij je langs om de laatste zaken te bespreken en om je
een promotiepakket te overhandigen. Hiermee kun je – als je dat
wilt – Doekoe nog beter onder de aandacht brengen op jouw
school.
Vervolgens trappen we op dinsdag 7 april de Doekoe-actie af.
Samen sparen we voor de sport & spelmaterialen en maken we een succes van de Doekoe
Schoolpleinactie!
Met vriendelijke groeten,
Het Doekoe Team

Nieuws uit de groepen
Groep 2 en 3
Vandaag hebben wij samen chocolade eieren gezocht. Na het eieren zoeken
hebben wij een Paasviering gehad. Hier werd het Paasverhaal verteld, wij hebben
Paasliedjes gezongen enz.
Na de Paasviering hadden wij een Paasmaaltijd. Het was een gezellige morgen.
Nu mogen de kinderen t/m dinsdag uitrusten van het harde werken.
Groep 2:
Na Pasen gaan wij werken over de molen en de bakker. Maandag 20 april brengen
wij een bezoek aan de molen in Sleen. Wij leren hoe wij een brood moeten bakken.
We gaan meel wegen, en veel tellen.
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Taal: rijmen, zin-woord-letter, en eerste-laatste woord.
Groep 3:
VLL: wij gaan in de week na Pasen kern 9 afronden. Blijft u samen met uw
kind veilig en vlot
oefenen? Lezen is erg belangrijk.
Rekenen: Wij zijn met het laatste blok begonnen. De komende weken gaan
de lessen over:
Automatiseren van het aftrekken t/m 10, geld: introductie van geldmunten 10, 20 en 50 cent en
verdubbelen en halveren 1 t/m 20.
Juf Marjan en juf Jeannet wensen u prettige Paasdagen.
Groep 4 en 5
We hebben een fijn Paasfeest met elkaar gevierd in onze klas en daarna gezellig met elkaar
gegeten en gedronken.
Dinsdag hebben wij een studiedag dus zijn de kinderen nog heerlijk een dagje vrij. Deze week
hebben we hoofdstuk 14 afgesloten van taal. Voor groep 5 ging dit over het plaatsen van
komma’s in een zin, dit ging al best goed. Met rekenen is het in beide groepen van belang om te
rekenen met uitrekenpapier, vooral de moeilijke sommen. Denkt u ook aan het lezen thuis en het
oefenen van de woordjes voor dictee? Deze week heb ik vloeiend en vlot afgenomen in de klas
waar ook een score uitkomt. Wilt u deze score weten, kom gerust even binnen.
Fijne Paasdagen!
Groep 6,7 en 8
Schoolvoetbal
Op woensdag 8 april is het zover! De jongens van groep 6,7 en 8 gaan meedoen aan het
schoolvoetbaltoernooi bij DSC in Dalerveen (sportpark De Hoop). Ze hebben om 13.45 uur hun
eerste wedstrijd tegen basisschool de Akker. Daarna volgen nog 3 wedstrijden. Mochten ze
poulewinnaar worden, dan mogen ze nog spelen tegen andere poulewinnaars. Om 17.05 uur is de
prijsuitreiking. De kinderen die meedoen, krijgen een shirt van school. Afgesproken is dat de
kinderen zich om 13.00 uur verzamelen bij school en dan op eigen gelegenheid naar Dalerveen
rijden. We hopen op een gezellige en sportieve middag!
Schoolcavia
Zoals u vast al vernomen heeft van uw kind, hebben
wij sinds maandag een cavia op school genaamd
Bella. Bella wordt door de kinderen vertroeteld en
verzorgd en mag in het weekend en in de vakanties
met een kind mee naar huis. De kinderen zijn erg
enthousiast en hebben Bella al goed verwend!
Thuis oefenen op Ambrasoft
Op school oefent uw kind met Ambrasoft. Dit is een
online oefenprogramma om taal- en
rekenvaardigheden te verbeteren. Alle kinderen van
groep 6,7 en 8 hebben een activeringscode voor
Ambrasoft meegekregen. Uw kind kan dan thuis verder oefenen met de software van school,
helemaal gratis!
Moestuintjes
In de klas hebben de kinderen hun eigen moestuintje
goed verzorgd. Deze week mochten de moestuintjes mee
naar huis, zodat ze daar verder kunnen groeien. We
hopen dat het een succes wordt!
Wij wensen iedereen fijne paasdagen!
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Klussenzaterdagen schooljaar 2014 – 2015
1e klussenzaterdag
8 november 2014
Contactpersoon: Barbara
Enting
 382453
Ouders van :
Esmee en Lars Enting
Quinten, Keayden, NoaAimee en Linden Kooiker
Jonnick en Jolien Meijer
Martijn Tancius

2e klussenzaterdag
3e klussenzaterdag
11 april 2015
6 juni 2015
Contactpersoon: Miriam
Contactpersoon: Eelco
Langelaar
Nijboer
 221281
 372755
Ouders van:
Ouders van :
Jonas en Audrey Langelaar Gijs en Bram Nijboer
Menno Moes
Jan, Marieke en Wiljanne
Kloosterman
Marieke, Mariska en
Babette en Feline Zwiers
Marcel Eising
Sem en Esmee Den
Zuzanna Pot
Oudsten
Silvijn en Ditte Thiele
Daniëlle de Boer
Jarno Wilms
Marit Vedelaar
Rick en Sander Bos
Annemijn Stegen

Gerrit Vos
Ryan Kootstra
Dani Platenkamp
Sippora en Kenan Vos
Onderling ruilen is prima, stel daarvan de contactpersoon even op de hoogte.
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