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maandag 20 april
di 21 t/m do 23 april
vrijdag 24 april
maandag 27 april
donderdag 30 april
do 30 april t/m vr 1 mei
vrijdag 1 mei
donderdag 14 mei
ma 4 t/m vr 15 mei
dinsdag 19 mei
woensdag 20 mei
woensdag 20 mei
vrijdag 22 mei

belangrijke data voor de komende periode
bezoek molen
Cito eindtoets
Koningsspelen
Koningsdag, kinderen zijn vrij
oud papier
kamp
Uitgifte Info nummer 18
Hemelvaartsdag
meivakantie
inloopmiddag
voorstelling
sam samdag
Uitgifte Info nummer 19

groep
groep
groep
groep

2 en 3
8
2 t/m 8
2 t/m 8

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

Nieuws uit het team
Klussenmorgen en schoonmaakavond
De klaslokalen zien er weer fris uit. Ook het schoolplein heeft weer een flinke opknapbeurt gehad.
De planten en struiken zijn gesnoeid en ook alle ramen zijn van de buitenkant gewassen. We
willen alle ouders heel hartelijk danken voor hun inzet.

Koningspelen
Op vrijdag 24 april gaan we weer flink sporten tijdens de koningsspelen. Dit keer gaan we
allemaal naar Schoonoord. Het koningsontbijt gebruiken we op CBS De Slagkrooie. Na het ontbijt
gaan de oudere kinderen naar de sportvelden. De jongeren sporten op het schoolplein van CBS De
Slagkrooie. U mag gerust even een kijkje komen nemen. De ouders die een groep begeleiden
willen we hartelijk danken voor hun hulp.
TSO
Tijdens de laatste schoolkringvergadering hebben we gesproken over de financiën. We
constateerden dat we te maken hebben met een tekort. Op dit moment maken te weinig
leerlingen gebruik van de TSO. Om die reden heeft de schoolkring besloten tot een geringe
verhoging. U ontvangt vandaag een brief met extra informatie.
4 mei herdenking
Onze school verleent haar medewerking aan de 4 mei herdenking. De 4 mei herdenking begint in
het dorpshuis van Schoonoord en wordt afgesloten bij het herdenkingskruis op de begraafplaats.
Leerlingen van onze school zullen de namen van de oorlogsslachtoffers voorlezen.
Nieuws van de activeitencommissie
Helaas hebben wij, wegens te weinig animo, moeten besluiten de sponsorloop die gepland was op
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27 mei 2015 af te lassen. We vinden dit erg jammer en hopen een ander jaar een meer
succesvolle actie neer te kunnen zetten. Mochten er nog suggesties zijn qua acties of activiteiten
dan horen we dat graag.
De activiteiten commissie
Nieuws uit de groepen
Wij willen proberen dat de kinderen een “spreekbeurt” houden. Ze nemen
materiaal mee van huis en vertellen daarover. Waarvoor wordt het gebruikt.
B.v.: wat heb je nodig voor de verzorging van een hond, lammetjes, geitjes,
paarden, konijnen, poezen. Natuurlijk worden ze geholpen door ons. Wij
hebben dit vaker gedaan en kinderen vonden het toen erg leuk. U hoort van
ons wanneer ze aan de beurt zijn. Wij beginnen op vrijdag na de meivakantie.
Wij werken over het thema De Molenmuis. Maandagmorgen brengen wij een
bezoek aan de molen in Noord Sleen. Vervoer is geregeld, moeders bedankt
voor het mee rijden.
Groep 2: Wij hebben een mooie molen gemaakt. De wieken hebben wij geborduurd, erg moeilijk
maar wel leuk. We gaan de komende weken extra oefenen met wegen. Wat is zwaarder, wat is
lichter, enz.
Groep 3: De leerlingen hebben een verhaaltje getypt over de lente: Sander: Ik vind de lente lief
met de dieren en bloemen. Linden: De vorige lente was heel leuk. De trampo en de schommel
was heel leuk. Het was lekker weer. Feline: In de lente groeien bloemen en is het warm er komen
kleine beesten en het meeste zijn de lammetjes de lente is leuk. Er zijn meer vlinders en de
vogels fluiten een lied voor jou en mei. Met VLL zijn wij begonnen in kern 10. Woorden lezen met
een open lettergreep.
Rekenen: Tijd: tijdsduur, b.v. hoe lang is het pretpark open.
Geld: hoe gepast betalen en hoeveel geld krijg je terug.
Groep 4 en 5
In groep 4 zijn we druk bezig met het automatiseren van de tafels. Bij de een lukt dit beter dan
bij de ander. Zou u thuis ook nog eens willen oefenen met de tafel van 1 t/m 5 en 10? Dit kan
mondeling, op internet maar er zijn ook leuke apps hierover te vinden. Na de meivakantie gaan
we op maandag niet meer met de bus naar de gym, we hebben dan gym op het veld.Het
verzamelen van de bandjes gaat erg goed. We kunnen nu een beloning verdienen als we 20
bandjes hebben. Het aantal is omhoog gegaan omdat we nu voor meerdere dingen een bandje
kunnen verdienen. Ga zo door jongens en meiden! De voorstelling van 17 maart ging niet door.
De nieuwe datum voor de voorstelling ‘Cavia’ is 2 juni. De voorstelling is van 10.45 tot 11.45. Wie
zou er deze dag met ons mee willen rijden? Het is weer in de van Royenschool.
Groep 6,7 en 8
Gisteren hebben de kinderen van groep 7 het theoretisch verkeersexamen gemaakt en ze zijn
hiervoor ALLEMAAL GESLAAGD! Gefeliciteerd! Donderdag 21 mei volgt nog het praktijk examen in
Sleen .Volgende week is het zover: de Eindcitotoets! Op dinsdag, woensdag en donderdagochtend
gaan de kinderen van groep 8 heel hard hun best doen om een zo goed mogelijk resultaat te
halen. Ze zitten dan 3 ochtenden in het meester-en juffen kamertje. Ook mogen ze tussendoor
even lekker snoepen. Ze mogen dus snoep meenemen, uiteraard niet te veel. We wensen groep 8
heel veel succes. Vanmorgen zijn de kinderen van groep 6,7 en 8 naar Ellert en Brammert
geweest. De kinderen hebben aan de hand van een kijkwijzer een aantal vragen over
museumstukken beantwoord en zijn daarna op zoek gegaan naar de grootste schat van het
museum. Het was een leuke, leerzame ochtend! Een aantal weken geleden hebben we bij Jonnick
en Gijs de lammetjes bekeken.!
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