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Belangrijke data:
Vrijdag
8 april
Donderdag 14 april
Vrijdag
15 april
Zondag
17 en maandag 18 april
Dinsdag
19 april
Donderdag 21 april
Donderdag 21 april
Vrijdag
22 april
Woensdag 27 april
Vrijdag
29 april

Peuterochtend op de Slagkrooie
Paasviering
Groep 1 t/m 7
Goede vrijdag
Pasen
Leerlingen hele dag vrij
Groep 1 t/m 7
Oud papier
Uitgifte Info nummer 16
Groep 1 t/m 7
Koningsspelen leerlingen 11:45 uur vrijdag
Groep 1 t/m 7
Koningsdag – vrije dag
Groep 1 t/m 7
100 jarig bestaan Slagkrooie groep 1 t/m 4 12.45 uur vrij

KOM – Kind op Maandag
Marcus 10: 46 – 52, 11: 1 – 10 en 12: 1 – 12 Ben jij hier de baas?
De blinde Bartimeüs laat zich niet het zwijgen opleggen. Hij roept
Jezus aan als ‘Zoon van David’ – een koning dus! Ook bij de intocht in
Jeruzalem wordt Jezus toegejuicht als koning. Later vertelt Jezus een
verhaal over een wijngaardenier die zijn knechten en zijn zoon stuurt
om de opbrengst op te halen. Als de oppassers hem doden, zal de
wijngaardenier zelf komen om het recht te herstellen.
Marcus 14: 1 – 25 en 16: 12 – 25 Ik geef je alles
Een vrouw zalft Jezus met dure olie. Jezus vertelt dat één van
zijn leerlingen hem zal verraden, hij wordt gearresteerd in de
hof van Getsemane. Na een verhoor bij de hogepriesters en bij
Pilatus wordt Jezus ter dood veroordeeld en gekruisigd. Maar op
de derde dag maakt God een nieuw begin: het graf is leeg, Jezus leeft

Flessenactie voor Oekraïne
Wat hebben de Slagkrooie en de Kiel flessen verzameld en ook een
hoop zendingsgeld! We zijn een aantal keer met kinderen van beide
scholen naar de COOP gegaan om lege flessen in te leveren.
Ook tijdens het inzamelen van zendingsgeld deze maand hoorden we
verschillende mooie verhalen van kinderen over de manier waarop
het geld is gespaard! Goed gedaan!
Het totale bedrag wat door de kinderen is opgehaald is …€335,72!
Een mooi bedrag dat is overgemaakt naar giro 555. Super gedaan allemaal!

Pasen
Donderdag 14 april vieren wij Pasen. We hebben gezamenlijk
een paasviering en gaan gezamenlijk lunchen met de school.
Na de viering gaan we zoals gebruikelijk eieren zoeken en
maken we er een gezellige middag van. De kinderen zijn om
half 3 vrij.

Koningsspelen
Vrijdag 22 april zijn weer de koningsspelen. Deze dag vieren we samen de
Slagkrooie! De dag starten we op het plein van de Slagkrooie! Komt u ook
kijken? Na dit optreden gaan de kinderen met de leerkrachten een heerlijk
ontbijtje eten. De rest van de ochtend staat in teken van een spellencircuit.
Deze dag zijn alle kinderen om 11.45 uur vrij.

Drenthe 2-daagse
Op maandag 25 april én dinsdag 26 april hebben we onze Drenthe 2daagse! We gaan deze dagen aan de slag over de provincie Drenthe. We
gaan Drentse liedjes zingen en opdrachten maken die horen bij het
thema ‘Drenthe’. Ook krijgen we gasten: er komen er vrijwilligers vanuit
het ‘Huus van de taol’ ons voorlezen. We kijken hier erg naar uit.
In het kader van kunst en cultuur hebben we de afgelopen weken al
mooie creaties gemaakt in samenwerking met Atelier Abel die te maken
hebben met erfgoededucatie. De kunstwerken hebben iets te maken
met de omgeving waarin de school staat. We willen de resultaten van de
kinderen natuurlijk heel graag met u/jullie delen. De deuren van school zijn daarom geopend voor u als ouder om de
creaties te bewonderen.
U bent welkom op dinsdagmiddag 26 april tussen 14.30 uur en 15.00 uur.
We hebben met de leerlingen geprobeerd een soort routeboekje te maken per groep. Deze krijgt u tijdens de
Drenthe 2-daagse van ons. De routes staan aangegeven in het dorp met bamboestokken met daaraan kaartjes met
de kleurcodes van de groepen in de routeboekjes. We hopen dat, als u de route gaat lopen, de stokken er allemaal
nog staan. Zo niet, dan hopen we dat u alsnog een fijne route wandelt en geniet van de plaatjes die bij de plekken op
de routekaart horen.

100 jarig bestaan C.b.s. de Slagkrooie
Vrijdag 29 april viert C.b.s. de Slagkrooie het 100 jarig bestaan! Deze dag wordt groots gevierd en daar mag de Kiel
natuurlijk een beetje van meegenieten.
Vanaf 11.45 uur kunnen onze kinderen een paar leuke activiteiten meedoen en daarnaast de presentatie van de
kinderen van de Slagkrooie bekijken, deze presentatie is om 12 uur en zal ongeveer 30 minuten duren. Vervolgens
zullen de kinderen weer terug gaan naar school. De kinderen van groep 1 t/m 4 zijn 29 april een uur later vrij dan
anders, om 12.45 uur.

Vragenlijst sociale veiligheid
Vandaag ontvangt u ook een vragenlijst over de sociale veiligheid op
school. We zouden het enorm fijn vinden als zoveel mogelijk
ouders/verzorgers de vragenlijst invullen. Dat geeft een meer kloppend
beeld over sociale veiligheid op onze scholen. De vragenlijst wordt
vandaag verzonden en zal openstaan tot 22 april. Alvast bedankt voor het
invullen.

Nieuws van Petje af
Zondag 27 maart was de officiële opening van Petje af in Schoonoord!
Wat een mooie opening van een goed initiatief! Kinderen de mogelijkheid bieden om zijn of haar talent te ontdekken
door unieke activiteiten, bedrijfsuitjes en interessante gastlessen. Allemaal stralende gezichten op het podium, ga zo
door!

Nieuws uit de groepen
Donderdag 24 maart hebben we een ontdekpad
gelopen op het plein van de Slagkrooie. Het was een
zonnige en leerzame middag!

Donderdag 31 maart hebben de leerlingen van groep 3 t/m 8 een korfbalclinic gehad van KV SDO en onze
buurtsportcoach Mirthe. Een hele leerzame clinic voor de kinderen met een aantal mooie partijtjes achteraf,
hartstikke bedankt daarvoor ! Helaas was dit de laatste activiteit van buurtsportcoach Mirthe. Wij wensen haar
heel erg veel plezier met haar nieuwe baan!

