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Belangrijke data:
donderdag 19 maart
vrijdag
20 maart
donderdag 16 april
donderdag 16 april

oud papier
peutergym – bij CBS De Slagkrooie
studiemiddag
leerlingen ’s middags vrijdag

team
groep 1 t/m 7

Nieuws uit het team
De open dag
Deze keer stond de open dag in het teken van techniek. In
de hal stonden 5 proefjes opgesteld. Vele leerlingen hebben
de proefjes uitgevoerd. In de lokalen konden de ouders de
prachtige bouwwerken van leerlingen bewonderen.
Verder was er nog een speurtocht over techniek. Volgende
week maken we bekend wie de puzzeltocht gewonnen
heeft.

Talent
Het centrale thema dit jaar van Fiers is “Trots op talent”. Het hele schooljaar zullen de Fiersscholen op
verschillende manieren aandacht besteden aan talentontwikkeling. Onder talent wordt verstaan het
vermogen om iets goed te kunnen, iets wat van nature schijnbaar moeiteloos gaat en waar je energie van
krijgt.
Om de talenten van kinderen nog beter te kunnen ontwikkelen zijn we
nieuwsgierig naar de talenten van (groot)ouders. We zijn vooral
geïnteresseerd in zaken waar u veel over weet en waar u kinderen iets
over zou kunnen vertellen en laten zien. Via een brief willen we daarom
inventariseren of er (groot)ouders
zijn met een beroep,
hobby of interesse waarvoor wij u
een keer zouden mogen benaderen.

Nieuws uit de groepen
Marit heeft vanmiddag onze school vertegenwoordigd bij de voorleeskampioen wedstrijd van de gemeente
Coevorden. Zij heeft heel mooi voorgelezen. Heel goed gedaan.

Donderdag 27 februari zijn we naar de ontdekhoek in Hoogeveen geweest. We hebben o.a. zeepjes,
chips en munten gemaakt, een brug gebouwd en veel kinderen gingen enthousiast aan de slag om een
dam te maken. Het water kwam met snelheid uit de kraan en we telden hoeveel seconden het bouwwerk
bleef staan. Van 10 seconden tot 54 seconden (met tips van een vader), de kinderen gaven het niet op.
Al met al een leerzame ochtend! Op school hebben we in groepjes een robot gemaakt.

Maandag 2 maart zijn de groepen 3 en 4 naar de voorstelling “Wakker” geweest. Het was een leuke
voorstelling. De leerlingen waren enthousiast.

Dinsdag 10 maart zijn we opgehaald met de bus en naar het gevangenismuseum gegaan in Veenhuizen.
We zijn eerst naar de 'Rode Pannen' gelopen. Dat was tot begin 2008 een echte gevangenis! We
mochten ook in de cellen kijken. Daarna hebben we een rondleiding gehad door het museum. We
hebben een hele leerzame en gezellige morgen gehad!

Wouter kabouter logeert al een paar weken bij ons in de klas. Wij helpen hem om opdrachten te maken.
Vandaag hebben wij hem geholpen om zijn te kleding wassen.

Maandag 9 maart hadden wij een open dag bij CBS
de Kiel. Het was erg gezellig.

Vanmorgen werden de kinderen
voorgelezen in het Drents.

