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Belangrijke data:
Vrijdag
13 mei
Donderdag 19 mei
Dinsdag
24 mei
Donderdag 26 mei
Vrijdag
27 mei

Peutergym 9:00 – 10:00 uur – CBS De Slagkrooie
Oud papier
Schoolreisje
Hemelvaartsdag
Vrije dag

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

KOM – Kind op Maandag
1 Samuel 13: 1 – 14 en 15: 1 - 31 Spijt
Saul is de koning in Gods naam. Maar soms doet hij wat hij zelf wil in plaats
van wat de Heer van hem vraagt. Daarom kan hij geen koning blijven.

Handelingen 1: 1 – 11 – Verder dan je kijken kunt.
Jezus gaat naar de hemel. Toch betekent dat niet dat zijn verhaal is afgelopen:
de leerlingen moeten verder kijken.

Gym in ’t water
Nee, de gymlessen vallen niet in het water. Of misschien toch wel een beetje. Vanaf deze week starten de leerlingen
van groep 5 t/m 7 met zwemlessen. Dit is een initiatief van de gemeente Coevorden waarbij kinderen in de
basisschoolleeftijd hun gymles in het zwembad volgen in plaats van in de sporthal. De gemeente vindt het belangrijk
dat leerlingen meer bewegen, hun zwemvaardigheid behouden en natuurlijk een hoop plezier hebben tijdens het
zwemmen.
Vandaag, woensdag 11 mei, was de eerste keer. De volgende keren zijn; 18 mei, 25 mei, 1 juni en 15 juni. We sluiten
af met een echte schoolzwemwedstrijd op maandag 20 juni.

Schoolreis
Op dinsdag 24 mei gaan we met de leerlingen van groep 1 t/m 7 op schoolreis
naar………..Hellendoorn! We hebben hier ontzettend veel zin in en verheugen ons op
dit leuke uitje!

Zonnebloem
Fiers vindt het enorm belangrijk dat iedere leerling groeit en bloeit naar zijn/haar
mogelijkheden. En daarom mogen jullie nu ook zelf ervaren wat groeien en
bloeien betekent. Deze week krijgen alle leerlingen een zonnebloempit mee naar
huis die de leerlingen mogen planten en verzorgen. De instructies hiervoor staan
op het papier dat meegegeven wordt met de zonnebloempitten. We zijn heel erg
nieuwsgierig naar de resultaten! Succes allemaal!

Nieuws van de
bibliotheek
Lieve papa’s, mama’s, opa’s, oma’s en andere
verzorgers,
Hebben jullie al gehoord van het online
BoekStart voorleesmoment? Elke twee weken
kun je samen meekijken en -luisteren naar een
leuk boek voor de kleintjes. Daarbij krijg je ook
tips om zelf te knutselen met je kindje.
De livestream is elke tweede en vierde vrijdag
van de maand om 10.00 uur te bekijken en
duurt ongeveer een kwartier. Je kunt de
livestream bekijken via de website van de
bibliotheek: www.bibliotheekcoevorden.nl
En voor wie meer wil: de bibliotheek organiseert
ook weer regelmatig live BoekStart-uurtjes. Kijk
voor data in de agenda van de bibliotheek.
Hartelijke groet,
de medewerkers van de bibliotheek

Intern begeleider
Juf Tineke gaat na dit schooljaar met pensioen. Er is een sollicitatieprocedure geweest. Juf Anika gaat met ingang van
het nieuwe schooljaar deze taak uitvoeren. We zijn hier heel erg blij mee!

Nieuws uit de groepen
100 jarig bestaan C.b.s. de Slagkrooie
Op de Slagkrooie werd vandaag een feestje gevierd. De school bestaat 100 jaar! Wij mochten daar ook
even komen om mee te genieten van het feestje . We hebben leuke oud Hollandse spelletjes gedaan,
we hebben de voorstelling bekeken die gemaakt is door de leerlingen van de Slagkrooie en we hebben
allemaal een mooie Dopper gekregen ! Zie de leuke foto's van onze leerlingen !

