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Belangrijke data:
Vrijdag
11 maart
Maandag 14 maart
Donderdag 17 maart
Vrijdag
18 maart
Maandag 21 maart
Donderdag 24 maart
Donderdag 24 maart

Peutergym op de Slagkrooie 9:00 – 10:00 uur
Start presentatieweek
Ouderochtend - 8:30 uur op CBS De Slagkrooie
Eerste Talentmoment – fiets mee
Fietsencontrole Veilig Verkeer Nederland
Uitgifte Info nummer 14
Oud papier

Groep 1 t/m 7
Ouders/verzorgers
Groep 5 t/m 8
Groep 1 t/m 8
Groep 1 t/m 7

KOM – Kind op Maandag
Marcus 6: 45 – 56 en 7: 24 – 30 Wij hebben jou nodig
De leerlingen van Jezus komen ’s nachts in een storm op het meer terecht.
Jezus loopt over het water naar hen toe. Aan de overkant van het meer
komen veel mensen die hem nodig hebben naar Jezus toe. En ook in de
omgeving van Syrus wordt zijn hulp gevraagd, door een vrouw met een
zieke dochter.
Marcus 7: 31 – 37 en 8: 1 – 10 en 22 – 26 Zie je al wat?
Jezus maakt een man beter die doof is en niet kan praten. Er gaat een
Wereld voor hem open. Later geeft Jezus een grote menigte mensen te eten
met zeven broden en wat vissen. Het is al de tweede keer dat Jezus zoiets doet;
gaan de mensen nu begrijpen wie hij is? In het derde verhaal wordt een blinde man
genezen. Hij ziet eerst mensen alsof het bomen zijn, maar later ziet hij steeds meer.

Ouderochtend staat in het teken van “goede lessen!”
Tijdens de ouderochtend van donderdag 17 maart staat de koffie klaar op de Slagkrooie.
Ik zou u graag onder het genot van een kop koffie of thee willen vertellen hoe wij als leerkrachten bezig zijn geweest
met het constant verbeteren van ons didactisch handelen. Over de audit, onze gestelde doelen, collegiale consultaties
en opnieuw een audit. Komt u ook?

PBS
De gymkaart wordt weer geïntroduceerd, omdat we weer
gezamenlijk gaan gymmen met de Slagkrooie. Dit keer
gaan we samen gymmen op dinsdag. We hebben enorm
genoten van de gymlessen van meester Jordy, maar de
lessen van een vakdocent gym kunnen weer opgepakt
worden vanwege de versoepelingen. De donderdagen
zal meester Jordy de gymlessen nog wel buiten geven
op het veld.

Zendingsgeld voor Oekraïne
Wij merken in de groepen dat kinderen veel stil staan bij de oorlog die nog steeds voort duurt. In de groepen zullen we
hier daarom ook aandacht aan besteden. Wij zouden het mooi vinden om samen geld in te zamelen. Hier geven we de
komende maand op maandagen gelegenheid voor. Dit doen we op de Slagkrooie ook en dan kunnen we het
gezamenlijk storten op Giro555. Kinderen kunnen dit van u mee krijgen, maar ze kunnen er ook verdienen door
bijvoorbeeld een klusje te doen, of iets te verkopen. We noemen het dan ook “geld voor de ander”. Vanaf nu gaan we
een maand geld inzamelen voor Oekraïne. Wij zullen zorgen dat dit gestort wordt op giro555.

Fietscontrole Veilig Verkeer Nederland
21 maart worden onze fietsen gecontroleerd! Het natuurlijk enorm belangrijk dat iedereen
veilig over straat fietst en goed zichtbaar is voor ander verkeer. In de bijlage treft u een
handleiding waarop u kunt zien welke onderdelen gecontroleerd worden. Zet deze datum in de
agenda, zodat ieder kind met een fiets op school komt deze dag.

Schoolzwemmen
De gemeente Coevorden biedt scholen de gelegenheid om zich op te geven voor
schoolzwemmen. Omdat wij het belangrijk vinden om kinderen zelfredzaamheid in en om
water te leren hebben wij ons daar ook voor opgegeven. Het is een zogenaamde ‘natte’
gymles voor leerlingen van groep 5 t/m 8. Het schoolzwemmen gaat om een periode van 5
weken, waarin we 5 keer gaan zwemmen. We zwemmen in het zwembad van Noord-Sleen.
We vragen t.z.t. ouders om ons hierheen te brengen en weer op te halen. Via de
groepsleerkracht ontvangt u daar meer informatie over.

Poppentheater Jinky's Mikmak in Schoonoord op 17 maart
Kom jij ook naar de voorstelling? "Maar eerst ving ik een monster" (Prentenboek van het jaar 2022)
Een voorstelling voor peuters en kleuters (2 t/m 5 jaar) door Jinky's Mikmak, geïnspireerd op het boek van Tjibbe
Veldkamp & Kees de Boer. Met vriendelijke groeten, Bibliotheek Schoonoord
Poppentheater:
Donderdagmiddag 17 maart 2022 / 15.30 -16.30 uur
(ruimte naast de) Bibliotheek Schoonoord van 15.30 tot 16.30
uur
Toegang is gratis, na aanmelding én bevestiging via de
mail: info@bibliotheekschoonoord.nl.

Petje af gestart
Afgelopen zondag is Petje af in Schoonoord van start gegaan. Hier sluiten kinderen van onze school aan, maar ook
kinderen van C.b.s. de Slagkrooie en van O.b.s. Burgemeester van Royenschool.
Petje af organiseert meerdere (wel 28) zondagen een enorm mooi programma voor nieuwsgierige kinderen van (10
t/m 14 jaar). De Petje af methode stimuleert de ontluikende talentontwikkeling van onze kinderen. De kinderen
komen in aanraking met nieuwe ervaringen, verfrissende ideeën en inspirerende rolmodellen. Bijvoorbeeld gaat de
groep op bedrijfsuitje, of krijgen ze les van een gastdocent. Afgelopen zondag zijn ze voor een gastles naar Theater
de Hofpoort in Coevorden ‘de fabriek’ geweest. Wij wensen jullie enorm veel plezier met elkaar & welkom op onze
school!

Talentmiddagen op beide scholen
Vanaf volgende week vrijdag 18 maart willen we elke
vrijdagmiddag, van 13:15 – 14:15 uur besteden aan
talentontwikkeling. Iedereen heeft een talent! Zo kun
je misschien heel erg goed koken of kun je heel goed
sporten. Helaas is er niet altijd tijd om het te laten
zien, daarom willen we de vrijdagmiddag in gaan
zetten om deze talenten te benutten of tot bloei te
laten komen. Deze activiteiten gaan we aanbieden
voor de groepen 5 t/m 8.
We bieden elke week vijf activiteiten aan. Van drama tot natuurkunde en ICT-vaardigheden tot sporten. Deze
activiteiten zullen op de Slagkrooie en de Kiel plaatsvinden voor de bovenbouwleerlingen. Het is belangrijk om op
vrijdag op de fiets te komen. Is jouw activiteit namelijk op de kiel of andersom dan moet je daar op de fiets naar toe.
Wanneer we naar een andere school fietsen zal er een leerkracht meefietsen.
We hopen volgende week een mooie start te maken en de talenten van de leerlingen te zien!

Nieuws uit de groepen
Wij werken de komende periode over Nederland.

Rekenopdracht: Maak 1 kind net veel armen. Maar in een groep met 2 kinderen is dit niet leuk. Maar ze vonden
een oplossing.

We vonden voor de vakantie een happy stone en deze bleek van het CDA Coevorden te zijn. We hebben een foto
van de gevonden steen opgestuurd en vandaag kregen we een prijsje!

