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belangrijke data voor de komende periode
Dinsdag 9 oktober
Ontruimingsoefening
Donderdag 11 oktober
Poppenkastvoorstelling Bibliotheek
Dinsdag 16 oktober
Voorstelling Kunst en Cultuur
Ma - vr 22 t/m 26 oktober
Herfstvakantie

Groep
Groep
Groep
Groep

1 t/m 8
1,2,3 en 4
3,4,5
1 t/m 8

Nieuws uit het team
Voorlichting groep 8
Op maandag 19 november vindt er op CBS De Slagkrooie een voorlichtingsavond plaats over het
voortgezet onderwijs in de regio Emmen. Alle ouders van de leerlingen van groep 8 worden voor
deze bijeenkomst uitgenodigd. De leerlingen ontvangen volgende week een brief over dit
onderwerp.
Schoolkorfbal
Op vrijdag 28 september korfbalden onze leerlingen op het korfbalveld van K.V. S.D.O. De
kinderen hebben fantastisch gespeeld. We willen de ouders bedanken voor hun medewerking.
Ouderbijdrage
U ontvangt vandaag een brief over de ouderbijdrage voor cursusjaar 2012 - 2013 .
Ontruimingsoefening
Op dinsdag wordt een ontruimingsoefening gehouden. Het is de bedoeling dat deze oefening
twee keer per jaar wordt gehouden.
Kinderboekenweek
Op donderdag 11 oktober is er in het kader van de kinderboekenweek een
poppenkastvoorstelling in de bibliotheek van Schoonoord. De kinderen van de onderbouw
hebben een uitnodiging ontvangen.
WAWW - Luisteren naar elkaar
De komende weken gaan we goed letten op kinderen die kunnen
luisteren. En dan bedoelen we niet (alleen) kinderen die doen wat er
gezegd wordt! Vooral het in staat zijn te luisteren naar elkaar,
luisteren naar wat een ander vertelt, tegen je zegt is erg belangrijk in
een groep. Is belangrijk voor het ontstaan van vriendschap!”
“Zeg, ik merk dat je goed naar Paul geluisterd hebt, wat knap!” , “Je
stopte met plagen toen Maartje dat vroeg, heel goed gedaan!” “Wat
kan jij dit verhaal goed navertellen !“
Ook thuis kunt u uw kind een compliment geven als het goed luistert.
“Fijn dat je doet wat mama vraagt, nu kunnen we sneller naar….” en
“Zeg, knap hoor, je luisterde goed toen oma vertelde over vroeger.”
Zending
Geld voor Tejas
Zoals u weet hebben wij als school een kind geadopteerd. Elke maandagochtend zamelen we
geld in voor Tejas. Op de informatieavond werd aangegeven dat het jammer was dat het bedrag
nooit genoemd werd in de nieuwsbrief. Hier willen we verandering in brengen. Elke maand wordt
het geld geteld en wordt het vermeld in de nieuwsbrief. In de maand september hebben we
€21,20 gespaard.
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Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek is op 3 oktober weer begonnen. Het thema is “Hallo
wereld”. De kinderen van groep 3 tot en met 8 hebben hier al een lied
over geleerd en we gaan hier de komende week nog meer tijd aan
besteden.
Nieuws uit de groepen
Kleuternieuws
Wij hebben de vormen geleerd, de meeste vormen kennen de kinderen nu. Deze week zijn wij
begonnen met het thema van de Kinderboekenweek: HALLO WERELD.
In de klas staat een tafel met een wereldbol, een atlas, dieren van een andere wereld, enz.
De kinderen mogen voor de tafel iets meenemen van een ander land. Iets wat ze gekocht
hebben in een vakantie of gekregen hebben. We lenen het, u krijgt het natuurlijk terug.
De voorstelling
De voorstelling in de Slagkrooie was erg leuk. Samen met de kleuters van de Slagkrooie hebben
de kinderen ademloos geluisterd naar het verhaal van Nukka.
Nukka woont in een iglo. Als iedereen nog slaapt ziet Nukka de zon opkomen, ze gaat stiekem
naar buiten en rent achter de zon aan. Ze beland op een ijsschots, de ijsschots drijft langzaam
weg naar de zee. Nukka is alleen op zee, het is erg koud en ijsbergen drijven voorbij.
Opeens verschijnt een schaduw boven haar.
Alles kwam gelukkig wel goed.
De nieuwe letter voor de komende 2 weken: b.
Denkt u aan de knutselmorgen?
Groep 3,4 en 5
Vorige week hebben we kern 1 afgesloten. Bij juf aan het bureau lezen, dat doen we elke dag.
Nu juf er ook nog een klokje bij heeft is het toch nog spannender. Maar we hebben het allemaal
goed gedaan. In kern 2 zijn we begonnen met het woord teen. De e hadden we al geleerd, dat is
een korte klank. De ee is een lange klank.

In groep 4 hebben we de tafel van 2 meegekregen naar huis. Wat zijn
de kinderen er enthousiast mee bezig, super! Met taal hebben we het
over onze persoonlijke gegevens. Onze voornaam, achternaam, straat
en huisnummer, woonplaats en zelfs onze postcode moeten we weten.
Ook is je geboortedatum en jaar belangrijk maar waar we geboren zijn
(geboorteplaats) …. Dat wisten we niet allemaal en dat staat ook niet in
de map van juf.
In groep 5 hebben we het over ons uiterlijk. Hoe zie je er uit en wat kun je aan jezelf
veranderen. Veel kinderen riepen dat ze later een tatoeage of piercing willen….
Groep 5 heeft de tafel van 6 meegekregen, enkele kinderen moten de tafel van 2 nog opzeggen.
Op dit moment zijn we bezig met een kunstmenu- project in de klas. Wat het precies inhoudt
dat vertellen we nog niet.
Op dinsdagmiddag 25 september hebben we een cursus over gedrag gevolgd. Een ding wat daar
besproken is, is het uitdelen van „iets‟ als het kind het goed doet. Ik deel nepgeld briefjes uit als
het goed gaat, ook kan het zijn dat je een briefje moet inleveren als het niet goed gaat. Met 3
briefjes krijg je een „beloning‟ zoals iets kiezen uit de kast, buiten spelen.
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Op donderdag 11 oktober is juf Michon in de klas omdat ik dan mijn eerste dag
compensatieverlof heb opgenomen.
Op vrijdag 19 oktober ben ik afwezig. Mijn ouders zijn 30 jaar getrouwd en nemen de kinderen
mee naar Egypte. Juf Mariëlle is deze dag in de groep.
Groep 6,7 en 8
Vorige week hebben we de eerste topografie toetsen gemaakt. Dit was door iedereen heel goed
geleerd. Voor groep 6 is dit natuurlijk nieuw en zij hadden allemaal een 10. GEWELDIG!
De nieuwe topo‟s zijn deze week weer meegegeven. Groep 6 gaat de tweede helft van Nederland
goed leren, groep 7 het tweede deel van Europa en groep 8 is begonnen met Noord-Afrika.
Ook de eerste geschiedenis toetsen komen er aan. Groep 6 en 7 hebben 5 weken gewerkt over
de prehistorie en groep 8 over de industriële revolutie.
Met taal zijn we deze week begonnen aan een nieuw blok. Groep 6 heeft het over “familie” en is
druk bezig met het lezen van een stamboom. Groep 7 heeft het over “de aard van het beestje”.
Iedereen is anders en heeft andere karaktereigenschappen. Groep 8 heeft als thema:”Weg van
huis en haard”. We hebben het al gehad over migreren, immigreren en emigreren. Best wel
lastig om te onthouden!

De zonnigste moeder uit de Kiel is Diana Kuipers – moeder van Christa.
Haar bloem is maar liefst 2;93 hoog geworden.
De vader met de groenste vingers uit de Kiel is Eelco
Nijboer – vader van Gijs en Bram.
Aan zijn bonenplantjes waren maar liefst 172 bonen
gegroeid.
Fijn dat zoveel ouders zich op hebben gegeven om deel te nemen.
In de hal van de school zijn de inzendingen en de uitslag te zien.
Op de website van onze school zijn foto‟s te zien van de activiteit op vrijdag 28
september op school.
De watertocht.
Op maandag 24 september zijn we met de bus
naar Noord Sleen gegaan, daar begon onze
etappe van de watertocht, die georganiseerd was
door Waterleiding bedrijf Drenthe – voor schoon
“was en plas”water in Indonesië.
We hebben met veel plezier gelopen naar Aalden.
Op de website van onze school vindt u foto‟s
hiervan.
We hebben toen ook het ingezamelde
sponsorgeld meegenomen., een totaal bedrag
van
€513,71.Geweldig!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bedankje
Ik wil iedereen bedanken voor de onvergetelijke dag die we hebben gehad op 21 september.
Peter en ik hebben het echt gewaardeerd dat er zoveel kinderen en ouders waren. Bedankt!
Peter en Michon van der Weide.
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