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Belangrijke data:
vrijdag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
zaterdag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag

17 september
20 september
21 september
22 september
23 september
25 september
27 september
28 september
29 september
30 september

start: nationale sportweek
groep 1 t/m 7
bewegend leren dag op school
groep 1 t/m 7
Prinsjesdag
Nationale kraanwaterdag – opening op Slagkrooie
oud papier
einde nationale sportweek
groep 1 t/m 7
ouder-kind gesprekken
ouder-kind gesprekken
kinderpostzegelactie
groep 7
uitgifte Info nummer 4
groep 1 t/m 7

KOM – Kind op Maandag
Genesis: 28 10-22 en 29 1 - 20 Zeg jij ook ja?
Jakob vlucht de woestijn in. Als hij bij Betel ligt te slapen, ziet hij een ladder
naar de hemel en engelen die naar boven en beneden gaan. De Heer belooft
dat hij Jakob zal beschermen. Na een lange reis komt Jakob bij zijn oom Laban
terecht, waar hij verliefd wordt op Rachel. Als hij zeven jaar voor Laban werkt,
mag hij met Rachel trouwen.
Genesis: 29 21-35 en 30 1 – 24 Tel ik Mee?
Na zeven jaar werken trouwt Jakob met de dochter van Laban. Maar op de
ochtend na de bruiloft ontdekt hij dat niet Rachel de bruid is, maar haar oudere
zus Lea. Vervolgens trouwt Jakob ook nog met Rachel en belooft hij nog eens
zeven jaar voor Laban te zullen werken.

Enquête Speelplaats de Kiel
Hiernaast een QR code met een link naar de enquête om een inkijkje te krijgen in uw
behoeften. Hoe zou u een verbetering van de speelplaats op ons schoolplein willen
zien? We willen graag aanspraak doen op een subsidiepotje waarbij Jaap Ruiter ons
gaat ondersteunen. Graag input van uw kind en van u om mogelijk iets te verbeteren
waar iedereen behoefte aan heeft.

De Fiersbal Challenge!
Van harte gefeliciteerd Rosalie met het prijsje! In de
zomervakantie hebben we iedereen uitgedaagd om een
leuk filmpje of een leuke foto in te sturen met de
Fiersbal die jullie hebben gekregen. Wat hebben we
leuke foto’s en filmpjes binnengekregen. Onze
complimenten! Enorm leuk dat jullie de moeite
genomen hebben!

Verslag Ouderochtend
Het onderwerp van de ouderochtend op de Slagkrooie was “Communicatie”. We hebben onze
communicatiemiddelen besproken met en zonder interactie, zoals parro, e-mail, een praatje bij het hek, maar ook
het werkelijke oudergesprek. De communicatiemiddelen zonder interactie, zoals de opsteker, schoolwebsite en
schoolgids zijn ook de revue gepasseerd. We kunnen zeggen dat we blij zijn met Parro en de mogelijkheden die de
app biedt. Ouders kunnen vlot iets doorgeven aan de leerkracht, maar de leerkrachten ook aan de ouders. Deze
app gaan we steeds meer gebruiken in de toekomst. Het is wel goed om ook onze grenzen hierin aan te geven.
Vaak ontvangen wij nog ’s avonds een bericht en dat vinden wij niet erg. Toch reageren wij niet altijd gelijk, dit
doen wij het liefst binnen werktijd. Onder schooltijd zijn wij ook beperkt in het lezen en reageren, omdat we dan
druk zijn met onze lesgevende taken.
Ouders hebben het contact in de corona periode echt gemist en vinden
het fijn dat het weer opgepakt wordt. We kunnen gelukkig weer
daadwerkelijk een fysiek gesprek met elkaar voeren en dat leidt meestal
tot diepere gesprekken en een betere samenwerking! Wat weer leidt tot
een beter welbevinden/ betere ontwikkeling van uw kind.
Voel geen drempel bij het naar binnen gaan en plan een gesprek in met
de leerkracht als u het gevoel heeft dat er iets met uw kind is of als u
ergens mee zit.
Enorm fijn dat we de waardering hebben mogen ontvangen over de
opsteker. Wij doen elke keer weer onwijs ons best om weer een mooi
stuk over de school en de groepen te plaatsen.
De komende ouderochtend gaat over PBS, goed gedrag, maar ook ander gedrag. “Hoe gaan wij hier mee om?”. De
ouderochtend verplaatsen we deze keer naar dinsdag 2 november (de ochtend staat in de activiteitenkalender
gepland op donderdag 4 november). Zo geven we mogelijk andere ouders ook de kans om aan te sluiten.
2 november wil ik u en de ouders van C.b.s. de Slagkrooie uitnodigen bij ons op school.

Nationale sportweek
Komende week staat in het teken van de Nationale Sportweek. Het is gebleken dat
mensen sinds de uitbraak van het coronavirus en gedurende de daarbij behorende
crisis minder zijn gaan sporten. Tijdens de NOC*NSF Nationale Sportweek van 17 tot en
met 26 september wordt het belang van sport en bewegen daarom nog eens extra
onderstreept. Wij zullen daarom een week lang de “Daily Mile” lopen. Wilt u als
ouder meelopen, trek de wandelschoenen maar uit de kast. Groep 5-8 zal iedere
ochtend starten met de Daily Mile = 1,6 km.
#sportdoetietsmetje www.actiefcoevorden.nl

Opening Nationale Kraanwaterdag
Woensdag 22 september zal WMD de Nationale Kraanwaterdag
openen om 9.00 uur op C.b.s. de Slagkrooie. Waarschijnlijk zal hier de
nodige media aanwezig zijn om de “gezonde dorstlesser” de juiste
aandacht te geven!
Onze leerlingen van groep 6-8 gaan deze ochtend naar C.b.s. de Kiel
en worden hier extra bij betrokken door een circuit op het plein en
een les over kraanwater. Ze mogen die dag bijvoorbeeld een kijkje
nemen in de monteurs bus.

Peuterochtend / Voorleesmiddag
1 oktober is onze eerste peuterochtend van 9.00 – 10.00 uur. Hier laten we peuters én
ouders kennismaken met de basisschool. Deze ochtend is op C.b.s de Slagkrooie. Tijdens
de Kinderboekenweek 13 oktober hebben wij op de Kiel onze Voorleesmiddag. Hier zijn
ook kleuters welkom en zullen we een voorleesactiviteit organiseren voor peuters,
kleuters én ouders. De folder die we hiervoor verspreiden is in de maak.

Nieuws uit de groepen
Dinsdagmorgen 7 september hebben we met elkaar het archeologie
project geopend . Meneer Arche O. Loog was op bezoek! De kinderen
mochten helpen opgraven, superleuk!

