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belangrijke data voor de komende periode
maandag 15 februari
contactavond
Woensdag 17 februari
Rapport mee
donderdag 25 februari
oud papier
Vrijdag 26 februari
Studiedag (kinderen vrij)
ma 29 februari t/m vr 4 maart
voorjaarsvakantie

ouders/verzorgers
groep 1 t/m 8
team
groep 1 t/m 8

Nieuws uit het team
Project/spreekbeurt Engels.
Juf Heleen assisteert ons o.a. bij de Engelse les. Haar
ervaringen met de kinderen van groep 8 en 7 heeft ze op
papier gezet.
Wat leuk, nog niet eens aan het eind van het schooljaar van
groep 8 en toch al zelf een project gemaakt en zelfs een
spreekbeurt gehouden in het Engels! De opdracht was om een
persoon te kiezen en daar wat informatie over op te zoeken
en hier iets over te vertellen. In groep 7 begonnen we met
wat woordjes en grammatica en nu zijn jullie in staat om zelf iets in het Engels te vertellen. Ik
waardeer jullie enthousiasme en zei al dat ik trots ben op de resultaten!
Silvijn vertelde iets over Enzo Knol, Esmee over King Alexander, Jarno legde uit (uiteraard ook in
het Engels) waarom Memphis Depay zijn voornaam op zijn voetbalshirt heeft laten zetten.
Zuzanna kijkt veel naar de Engelse zenders op tv, en hield haar spreekbeurt over dr. Jan Pol, een
dierenarts voor boerderijdieren en Jonnick gaf ons een aantal voorbeelden van het niet zo beste
Engels van Louis van Gaal. Het is fijn met jullie samen een
basis voor de Engelse taal te leggen, zodat het straks op de
middelbare school niet
allemaal nieuw is. De
sfeer is altijd erg
gezellig, tijd om ook
even iets te vertellen in
de klas, daarna wordt
gemotiveerd gewerkt.
Ik vind het fijn met groep 8 te werken, maar dat geldt ook
voor groep 7. Ook jullie doen erg je best, natuurlijk is het
nu nog een beetje moeilijk, maar op een dag is één van
jullie misschien bondscoach en horen wij in goed Engels de
nabeschouwing van een belangrijke wedstrijd!
Heleen
Juf Marjan op bezoek
Op vrijdag 19 februari start juf Marjan weer met haar
werkzaamheden. Donderdag was ze met Julian bij ons
bezoek. Dat vonden we erg leuk. Tjonge jonge, wat was die
Julian gegroeid. Alle kinderen mochten vragen stellen over
de kleine Julian. De kinderen hadden cadeautjes
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meegenomen voor de baby.
Nieuws van de penningmeester
De meeste ouders hebben de ouderbijdrage al overgemaakt. Een klein gedeelte moet dit nog
doen. Graag zo spoedig mogelijk overmaken op bankrekening NL12RABO0359253792.

Overzicht jaarlijkse bijdrage:
activiteiten

sint

groep

groep

1/2

3/4/5

€ 7,50

€ 7,50

groep 6/7

Groep 8

(eigen cadeau à €

(eigen cadeau à €

7,50)

7,50)

Kerst

€ 7,50

€ 7,50

€ 7,50

€ 7,50

Pasen

€ 5,00

€ 5,00

€ 5,00

€ 5,00

schoolschaat

-

€ 22.50

€ 22.50

€ 22.50

schoolreis

€ 20,00

€ 20,00

schoolkamp

-

-

€ 40,00

€ 40,00

sen

Afscheid gr.

€ 10,00

8
Schoolfonds € 40,00

€ 62,50 of

€ 75,00 of

€ 85,00 of

(totaal)

________

__________

__________

of

_______ __
___
Vermist
Wie heeft het boek ‘Het geheim van het woeste water’ thuis? Het is een boek van het project
Leesvirus en het is niet meer op school.
Nieuws van de activiteitencommissie
PANNENKOEKEN PARTY:
20 mei a.s. houden wij als act. com. Een pannenkoeken party. Wij
zouden het heel leuk en gezellig vinden om dit met elkaar te
beleven.
Verdere informatie volgt, maar zet de datum alvast in uw agenda.
Heeft iemand een skottelbrai te leen voor deze dag met een
paëllapan???????????????
Hartelijke groet, de activiteiten commissie.
Nieuws uit de groepen
Groep 1,3 en 4:
Langs deze weg wil ik alle ouders bedanken voor het verzamelen
van closetrollen keukenrollenen eierdozen. Wij hebben voorlopig
voldoende. Als wij weer nodig hebben vragen wij het.
Groep 1: Wij werken en spelen over het thema de boerderij.
Wij bouwen hokken, knutselen dieren, lezen boekjes enz.
Begrippen: vol-leeg-halfvol komen aan bod, het cijfer 6
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staat centraal.
Taal: letter b, boekbespreken, zin-woord-letter en raadsels.
Groep 3:
Kern 7 zijn wij aan het afronden, daarna kern 8.
Woordjes in kern 8 zijn: de bank letter: nk, en de cht van
licht.
Rekenen: volgende week ronden wij blok 1b af, daarna
toets. Dus veel herhaling,
b.v. splitsen, optellen en aftrekken t/m 10, klok kijken hele uren
en geldsommen: 10 euro, 5euro, 2 euro en 1 euro.
Groep 4: Taal: Aandacht voor zinnen langer maken op
de goede volgorden, dubbelwoorden,
Rekenen: volgende week ronden wij blok 1b af. Veel
herhalen: springen op de getallenlijn tot 100,
klok kijken: hele en halve uren.
Ook veel herhaling tafels de komende weken.
Volgende week spelling blok 6 les 3 en 4, gaat u Bloon
oefenen met u kind?

Groep 5 en 6
Nog steeds zijn we erg druk met het Leesvirusproject.
We bekijken samen de vragen en proberen ze te beantwoorden. Het zijn vragen die je kunt
beantwoorden als je het boek hebt gelezen, soms moeten we het antwoord opzoeken op internet
en we zijn zelfs met meester Jordy een rap aan het maken waar we ook punten mee kunnen
verdienen.
Vorige week zijn we begonnen met een plantaak. Op deze plantaak staan een aantal opdrachten
die de kinderen kunnen gaan doen als ze klaar zijn met het werk waarbij de juf een instructie
heeft gegeven. De kinderen zijn enthousiast en hadden vorige week allemaal hun plantaak af,
knap hoor!
Met rekenen oefenen we nog extra de tafels omdat we dit soms nog lastig vinden. We rekenen nu
in groep 5 zelfs al sommen uit als: 5x34!
Groep 6 weet hoe je werkwoorden moet schrijven in de tegenwoordige tijd; stam, stam+t, hele
werkwoorden. Je moet weten of het bij ik, een ander of
wij hoort. Deze week is daar de verleden tijd
bijgekomen. Deze week hebben we de zwakke
werkwoorden geleerd. Daarbij is de stam van een
werkwoord belangrijk en dan komt er de(n) of te(n)
achter. Hier oefenen we veel mee.
Groep 7 en 8
Poëzieweek
Vorige week was het Poëzieweek 2016. Hier hebben we
in de klas aandacht aan besteed. Poëzie lezen stimuleert
de verbeeldingskracht en laat je anders naar de wereld
kijken. De kinderen hebben in groepjes verschillende
gedichten gelezen en er naar gekeken. Ook hebben ze
allemaal zelf een gedicht geschreven met de beginzin:
’Ik droomde dat…’ Kinderen die het leuk vonden,
mochten hun gedicht voordragen aan de groep. Alle

CBS de Kiel Rolderstraat 18 7849 PC de Kiel tel:0591-381218 info@cbsdekiel.nl

kinderen hebben hun gedichtje in een poëzielijstje
De resultaten zijn erg leuk geworden!

geplakt.

Stekelvarkentjes wiegelied
Suja suja Prikkeltje, daar buiten schijnt de maan, je bent een
stekelvarkentje, maar trek het je
niet aan, je bent een stekelvarkentje, dat heb je al begrepen.
De leeuwen hebben manen en de
tijgers hebben strepen en onze tante eekhoorn heeft een rooie
wollen staart, maar jij hebt
allemaal stekeltjes en dat is zoveel waard. Slaap, mijn kleine
Prikkeltje, dan word je groot en dik,
dan word je net zo’n stekelvarken als je pa en ik. Het olifantje
heeft een slurf, de beren hebbe
klauwen, de papegaai heeft veren, van die groene, van die
blauwe, en onze oom giraffe heeft een héle lange nek, maar jij hebt allemaal stekeltjes en dat is
ook niet gek. Suja suja Prikkeltje, het is al vreselijk laat, je bent het mooiste stekelvarken, dat er
maar bestaat, de poezen hebben snorren en daar kunnen ze door spinnen, de koeien hebbe
horens en de vissen hebben vinnen, en onze neef, de otter, heeft een bruinfluwelen jas, maar jij
hebt allemaal stekeltjes, die komen nog te pas.
Drentse Kinderjury
Deze week zijn de kinderen gestart met het lezen van boeken voor de Drentse Kinderjury. De
Drentse Kinderjury is een leesbevorderingsproject voor de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs,
georganiseerd door de bibliotheken in Drenthe. Het doel van de Drentse Kinderjury is de

leerlingen leesplezier te laten ervaren. Een werkgroep van jeugdbibliothecarissen heeft 10 boeken
gekozen, waar de kinderen een oordeel over mogen geven; ze vormen een jury op school. Na de
meivakantie mogen de kinderen hun persoonlijke top 3 bepalen en bepalen ze samen wat de
groepsuitslag is. Deze uitslag telt mee voor de Drentse Kinderjury.
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