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Belangrijke data:
vrijdag
2 april
zondag
4 en maandag 5 april
dinsdag
13 april
donderdag 15 april
vrijdag
16 april
dinsdag 20 t/m donderdag 22 april
donderdag 22 april
donderdag 22 april
vrijdag
23 april
dinsdag
27 april
maandag 3 t/m vrijdag 14 mei

Goede vrijdag
Pasen
buitenlesdag
uitgifte Info nummer 16
peutergym – 9:00-10:00 uur Slagkrooie
cito-eindtoets
uitgifte Info nummer 17
oud papier
Koningsspelen
Koningsdag
meivakantie

groep 1 t/m 8
groep 1 t/m 8
groep 1 t/m 8
groep 1 t/m 8
peuters
groep 8
groep 1 t/m 8
groep 1 t/m 8
iedereen vrij
groep 1 t/m 8

Nieuws uit het team
Paasviering
Vandaag hebben onze leerlingen op school het paasfeest gevierd. De viering was helaas zonder ouders. We
zien er naar uit dat we in de nabije toekomst weer activiteiten met ouders samen kunnen organiseren.
Foto’s van onze paasviering en de -lunch (met geschilderde eieren, gesponsord door een ouder van CBS de
Slagkrooie) zullen ongetwijfeld straks weer te zien zijn op de sociale media

Hoe het gaat op school
Vandaag, 1 april, is het de laatste werkdag op onze school voor mij (meester Piet). Mijn opdracht zit er nu
op. Vanaf volgende week is Petricia Hepping de directeur van de school en zal zij verder gaan met het
schoolteam op de ingeslagen weg.
Ik wil ook op deze manier de leerlingen, collega’s en ouders bedanken voor de mooie maanden dat ik heb
mogen werken op jullie (en ook mijn) school. Er is hard gewerkt, corona zit en zat ons dwars, waardoor
bepaalde ontwikkelingen meer tijd zullen vragen. Bovenal heb ik genoten van de leerlingen en hun manieren
van reageren, ook naar mij. Ik bemerk dat onze leerlingen een goede band hebben met hun school.
Afgelopen dinsdag heb ik afscheid genomen van de leerlingen en de collega’s. Een terugkerende vraag
wordt mij dan gesteld, wat ik nu met mijn vrije tijd ga doen. Of ik nu meer ga genieten van hobby’s, e.d. Ik
weet niet of ik dat kan en wil doen. Het werken op een school, het samen met de collega’s en leerlingen
bezig zijn met ontwikkelen en leren, boeit mij heel erg.

Juf Petricia start 6 april
Ik heb enorm veel zin om te beginnen bij jullie op school. Dinsdagmiddag zal ik om half 3 op het plein staan
om jullie te begroeten. Helaas zal dit op afstand moeten. Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag, donderdag
en vrijdag. Woensdag is mijn vrije dag.

Ik zal in het begin wisselend op de scholen aanwezig zijn, omdat ik graag iedereen spreek en zie. Mijn
streven is om wel vaste momenten op de scholen te zijn, maar dat moet ik nog ontdekken. Zodra ik hier
enige structuur in heb gevonden laat ik dit weten.
De eerste weken staan voor mij in het teken van kennismaken met de school; de teamleden, de leerlingen
en met u als ouders.
Petricia Hepping

De vlaggenmast
Op 14 april zal de nieuwe vlaggenmast worden geplaatst. Dan kunnen de vlaggen weer gehesen worden,
zodat iedereen kan zien dat hier een prachtige school staat.

Corona - Geldende maatregelen
Op de laatste persconferentie van minister president Rutte en
minister De Jonge zijn geen nieuwe maatregelen afgekondigd die te
maken hebben met het onderwijs.
Dat betekent dat de maatregelen waar u voor de voorjaarsvakantie
over bent geïnformeerd, nog altijd onverminderd van kracht zijn, waar
het de school betreft.
Gezamenlijk proberen we alles te doen om te voorkomen dat hele
groepen (of de hele school), inclusief leerkrachten preventief in
quarantaine moeten.
Wanneer de maatregelen aangepast worden waar het de school
betreft, zullen wij u hierover uiteraard informeren. Zijn er in de
tussentijd vragen, laat u dit dan a.u.b. weten.

Wijziging m.b.t. studiedagen schoolteam
De geplande Fiers Verenigingsdag, dinsdag 6 april, gaat niet door. Deze dag hebben onze leerlingen een
gewone schooldag.

Trefwoord (levensbeschouwing)
Voor de levensbeschouwelijke vorming gebruiken we op school de methode ‘Trefwoord’. Iedere dag kijken
we naar een (digitale) kalenderplaat met daarop een tekening, foto, puzzel of tekst. De (Bijbel-)verhalen,
gedichten, gebeden en liederen die daarbij horen, staan in de handleiding voor de leerkracht.
Zo stelt ‘Trefwoord’ verschillende thema’s uit de leefwereld van de kinderen, de samenleving en de Bijbel
aan de orde. In de nieuwsbrief vermelden we telkens wat het thema van Trefwoord in de betreffende weken
is.
In week 13 en 14 is het thema: Liefhebben
Inhoud: Geven om iemand, toewijding tonen, tekenen van
liefde. Blinde liefde, de mantel der liefde, liefde zonder
grenzen.
Bijbel: Maria zalft Jezus’ voeten (Johannes 12); Jezus
wast de voeten van zijn leerlingen, de paasmaaltijd
(Johannes 13); Judas verraadt Jezus; Petrus verloochent
Jezus; Jezus bij Hogepriester en Pilatus; Jezus
gekruisigd en begraven (Johannes 18 en 19); De
vrouwen bij het lege graf; Thomas (Johannes 20).
In week 15 t/m 17 is het thema: Sterken
Inhoud: Oppeppen, bemoedigen, kracht geven, steunen, hoop geven. Het positieve naar boven halen. Bijbel:
Openbaring van Johannes (Openbaring).

Schooltuin
De voorbereidingen zijn in een volgende fase beland. Als onderdeel van het thema Geld is er een heuse
groenwinkel ingericht in de school. De leerlingen kunnen zaadjes van verschillende planten/groenten kopen
en ieder leerling heeft een eigen kweekbakje gekregen.
Afgelopen week hebben twee leerlingen buiten snoeiwerk verricht. Zo zijn de hortensia’s vakkundig
gesnoeid.

Nieuws uit de groepen
Vrijdag 19 maart was het pannenkoeken dag, dus wat hebben wij gebakken?

Tellen en cijfersymbolen oefenen.
Ze zijn heel fanatiek.

Maandag 29 maart zijn we gestart met het thema 'Geld' in
het kader van Natuurlijk Leren.
We zijn begonnen met het boek 'Schaap zoekt poen' ,
wat een leuk boek!
Daarna zijn de kinderen aan de slag gegaan met het
maken van een winkel en alles wat daarbij hoort.

Vanmorgen hebben twee leerlingen met een ouder
boodschappen gedaan voor de Paasmaaltijd. Wat
hebben ze veel geleerd. Hoeveel hebben wij nodig, wat
kost het, hoeveel krijg ik terug?

We hebben vogelhuisjes mogen versieren. Dit initiatief is
gekomen vanuit Dorpsbelangen de Kiel in samenwerking
met de school. Ze zijn in de omgeving van de school
opgehangen en dus door iedereen te bewonderen.

De kinderen kregen de opdracht om een
kippenhok te bouwen. Wat een mooi
resultaat.

