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Belangrijke data:
Vrijdag
29 april
Maandag
2 t/m vrijdag 6 mei
Donderdag 12 mei
Donderdag 12 mei
Vrijdag
13 mei
Donderdag 19 mei
Dinsdag
24 mei
Donderdag 26 mei
Vrijdag
27 mei

100 jarig bestaan Slagkrooie groep 1 t/m 4 12.45 uur vrij
Meivakantie
Ouderochtend 8:30 uur staat de koffie klaar op CBS De Kiel
Uitgifte Info nummer 17
Peutergym 9:00 – 10:00 uur – CBS De Slagkrooie
Oud papier
Schoolreisje
Hemelvaartsdag
Vrije dag

Groep 1 t/m 4
Groep 1 t/m 7
Ouders/verzorgers
Groep 1 t/m 7

Groep 1 t/m 7
Groep 1 t/m 7

KOM – Kind op Maandag
1 Samuel 8: 1 – 22 en 9: 1 – 10: 1- Land zoekt Koning
Als Samuel oud geworden is, vragen de mensen in Israël zich af hoe
het verder moet. De zoons van Samuel kunnen zijn taken niet overnemen.
Daarom willen ze een koning, net als andere volkeren. ‘Maar God is toch
onze koning?’ vraagt Samuel. Toch vertelt de Heer aan Samuel dat hij het
volk zijn zin moet geven. Een tijdje later ontmoet Samuel een jonge man,
Saul. Hij weet het meteen: Dit is de koning die God heeft uitgekozen.
1 Samuel 10: 2-27 en 12: 1-25 – Hier is de Koning
Saul wordt koning over Israël. Op de dag van zijn uitverkiezing verstopt hij
zich tussen de bagage. Is dat nou een koning? Samuel blijft het volk vertellen
dat ze naar God moeten luisteren.

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.
De kinderen van de Slagkrooie komen verkleed, mochten onze kinderen dat ook leuk vinden? Kom gerust verkleed op
dit leuke feest! Mocht u het leuk vinden om even te kijken, wees welkom!

Corona vervolg
Op het moment zijn er gelukkig weinig besmettingen. Na de meivakantie zullen we niet meer de parro berichten
versturen van één besmetting. Mochten er meerdere besmettingen zijn, dan hoort u dit. Ook de zelftesten worden
niet meer standaard uitgedeeld aan de kinderen van groep 6, 7 en 8. Mocht het nodig zijn dan er nog wel testen op
school (zolang de voorraad strekt). U kunt om testen vragen bij de groepsleerkracht.

Peutergym
Vrijdag 13 mei is er van 9.00-10.00 uur weer peutergym in het speellokaal van C.b.s. de Slagkrooie. U komt toch ook
met uw peuter?

Meivakantie
Van maandag 2 mei t/m vrijdag 6 mei hebben de kinderen vakantie. We zien de
kinderen maandag 9 mei weer terug op school.
Na de meivakantie start Fiers een `Zonnebloemactie!´. Alle kinderen ontvangen een
mooi doosje met zonnebloempitten met een groeiboekje. De zonnebloempitten
mogen ze gaan zaaien en laten groeien. Het is een mooie manier zelf iets in groei
en bloei te zetten! Net zo als wij iedere dag met ieder kind willen bereiken! De actie
loopt tot na de zomervakantie!

Foto’s voor de activiteitenkalender
10 mei zullen er foto’s gemaakt worden voor de activiteitenkalender van komend schooljaar.

Zwangerschapsverlof
Juf Petricia verwacht een baby, daarom gaat zij met ingang van de meivakantie met zwangerschapsverlof. We wensen
juf een fijne verlof toe.
Mocht u de directie willen spreken dan kunt u contact opnemen met Sandra Katerberg (Sandra.Katerberg@fiers.nu).
Juf Margriet zal ook wat taken op zich nemen, zoals het versturen van de info. De info wordt daarom de komende
weken op de woensdag verstuurd.

Subsidie aanvraag voor ons plein
Een tijdje geleden hebben wij u gevraagd een enquête in te vullen over het plein. Wat zijn de wensen als het gaat om
het veranderen van het plein. Hier zijn we mee aan de slag gegaan. Er is een mooi plan uitgekomen, waarvoor we als
dorp een subsidie gaan aanvragen. We houden u op de hoogte van de vorderingen.

Nieuws uit de groepen
Vrijdag 22 April. TIJD VOOR DE KONINGSSPELEN!!!!!! We zijn begonnen
met de Fit Top-10 waarna we genoten hebben van een overheerlijk
koningsontbijt. Daarna zijn we in groepen uiteen gegaan en hebben we
hele leuke spellen gespeeld.

We zijn gestart met ons project over Drenthe. We hebben een opening gehad, het Drents volkslied geleerd en
gezongen, we hebben een verhaal gehoord over 'Opa en oma Pluus'. Vanmiddag zijn we wezen wandelen voor het
uitzetten van onze route. Zo leuk allemaal! #Ikheboeliefmieneignlaandtien

Klokkijken oefenen, d.m.v. klokopoly.

Vandaag hebben we het Paasfeest met als thema 'nieuw
leven' gevierd. Wat was het een mooi viering en wat hebben
de kinderen goed mee geholpen. Nadat we onze geluksbril
hadden gemaakt, hebben we heerlijk genoten van een goed
verzorgde paaslunch.

