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belangrijke data voor de komende periode
donderdag 25 februari
oud papier
vrijdag 26 februari
studiedag (kinderen vrij)
ma 29 febr. t/m vr 4 maart
voorjaarsvakantie
maandag 14 maart
open dag
donderdag 17 maart
uitgifte Info nummer 14
maandag 14 maart
excursie Herinneringskamp Westerbork

team
groep 1 t/m 8
groep 1 t/m 8
groep 7 en 8

Nieuws uit het team
Open dag
Op maandag 14 maart staan de deuren van onze school open.
‘s Morgens is er voor toekomstige ouders de gelegenheid om
een kijkje te nemen op onze school. Deze ouders kunnen een
bezoek brengen aan groep 1/2. Ook staat deze morgen een
rondleiding en een gesprek met de directie op het programma.
‘s Avonds zijn alle ouders ook van harte welkom: of uw kind al
op de Kiel zit of dat u daar nog over nadenkt… op deze avond
willen we ons als school presenteren aan alle mensen van De
Kiel. Van 18.30 uur tot 19.30 uur vindt de afsluiting van het
project “Techniek” plaats. In de verschillende lokalen ziet u wat
de leerlingen hebben gemaakt. In het lokaal van de onderbouw
kunt u de zwaartekracht trotseren. In de klassen kunt u onder
het genot van een kopje koffie werkstukken van de leerlingen
bewonderen. Voor jong en oud is er een puzzeltocht over techniek door de school. Kortom, een
leuk moment om de school beter te leren kennen! (En natuurlijk zijn ook de grootouders en
andere familieleden van harte welkom!)
Excursie
Op vrijdagmiddag 11 maart gaan de groepen 6 t/m 8 een fabriek in ter Apel bekijken. De vader
van Feline en Marit werkt in deze fabriek. Hij zal ons op die middag een rondleiding geven. We
zijn nog op zoek naar ouders die willen rijden. Graag
opgeven bij de leerkrachten.
Veurlezen
Op dinsdag 15 maart wordt in onze school voorgelezen in
de Drentse Taol. Drie voorlezers brengen een bezoek aan
de drie groepen. We zijn benieuwd wie in het Drents de
vragen kan stellen aan de voorlezers.
Juf Marjan
Juf Marjan is weer gestart. De werkdagen voor juf Marjan
zijn dinsdag, woensdagmorgen en vrijdagmiddag. We
wensen juf Marjan veel succes de komende tijd.
Tejas
We hebben de afgelopen periode 15,88 euro opgehaald voor Tejas. Iedereen bedankt!
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Nieuws uit de groepen
Groep 1, 3 en 4
Met handenarbeid hebben de kinderen mooie maskers gemaakt. Daarmee moesten ze
natuurlijk even poseren.
Langs deze weg wil ik alle ouders nog een
keer bedanken voor de fijne gesprekken, fijn
dat wij samen naar de ontwikkeling van uw
kind(eren) kunnen kijken en overleggen.
Na de vakantie hebben wij een schoolbreed
thema: Techniek. Wij gaan allemaal proefjes
doen, bouwen en knutselen. Tijdens de open
dag mogen de kinderen de proefjes laten
zien.
Groep 3: VLL kern 8 afmaken, wij zijn
begonnen met klankvoet/klankteen.
V.b. lopen, klankvoet is loo, klankteen is oo,
want je hoort een lange klank aan het eind van de klankgroep.
Rekenen: sommen t/m 10, meten: hoeveel dieren kunnen er in een weiland Geld: gepast
betalen met 1,2,5 en 10 euro. Tellen met sprongen van 2 en 4.
Groep 4: Thema van taal is Zeg het eens: spreken (hoe zeg je
het) en luisteren.
Rekenen: Tijd: introductie kwartier, Geld: munten 5. 10, 20 en
50 eurocent, Tafels herhalen, Op tellen en aftrekken 1 t/m 100.
De kinderen van groep 3 en 4 hebben een plantaak, hier staan
opdrachten op die binnen een week klaar moeten zijn. Ze mogen
zelf plannen, welke dag ze wat gaan doen.
Groep 5 en 6
Bedankt voor de fijne gesprekken 15 februari. Het is fijn om samen te kijken naar het
welbevinden van de kinderen en de resultaten.
Wow! We gaan als een speer met het
Leesvirusproject. Groep 5 heeft een Leesvirus
geknutseld tijdens de handvaardigheid lessen van
juf Alie en we hebben gezamenlijk een rap
gemaakt. We hebben iedere keer alle vragen weten
te beantwoorden en telkens waren de antwoorden
ook nog goed, super knap. Na de voorjaarsvakantie
nog 2 weken en dan is het Leesvirusproject helaas
weer afgelopen. Één ding weet ik zeker, we zijn
allemaal besmet met dit toch wel leuke virus.
Welke ouders willen woensdag 23 maart met ons naar het Leesvirusfeest in Sleen?
Graag opgeven bij juf Elleke.
Na de vakantie sluiten we het hoofdstuk van natuur af met een toets.
Groep 5 heeft het vooral gehad over eten en energie en de kinderen van
groep 6 hebben gewerkt over het thema lucht.
Met rekenen hebben we het over sporten in groep 5 en de kinderen
maken kennis met deelsommen met rest.
In groep 6 werken we over familiedag en gaan we verder met de
breuken. Hierbij is onze tafelkennis erg belangrijk.
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Groep 7 en 8
Verkeersexamen
Ook dit jaar gaan de kinderen van groep 7
verkeersexamen doen in Sleen. Het
theoretisch verkeersexamen is op donderdag
7 april en het praktisch verkeersexamen is
een week later op 14 april. Om goed
voorbereid te zijn op het examen kunnen de
kinderen oefenexamens maken op een
speciale oefensite: examen.vvn.nl.
Wanneer kinderen een examen helemaal
hebben gemaakt, zien zij hun score. Daarna
kunnen ze opnieuw aan de slag met vragen
die ze niet goed beantwoord hebben. We
wensen alle kinderen veel succes!
Excursie kamp Westerbork
Op maandag 14 maart gaan de kinderen van
groep 7 en 8 op excursie naar
Herinneringskamp Westerbork. De kinderen krijgen een inleiding en leren over de geschiedenis
van kamp Westerbork. We vertrekken die dag met de bus om 8.15 uur en we zijn tegen 13.45
uur terug op school. De rest van de middag zijn de kinderen van 7/8 vrij. Mocht dit een
probleem zijn, dan kunnen ze altijd tot 15.15 uur op school blijven.
Wij zoeken voor deze dag nog een ouder die mee wil naar het kamp. U kunt zich
hiervoor aanmelden bij juf Hieke.
Met rekenen is groep 7 deze week begonnen aan een
nieuw blok. De kinderen hebben het vorige blok
uitgebreid met procenten geoefend. Dit blok wordt het
berekenen van korting en nieuwe prijs herhaald en
maken ze kennis met minder ‘mooie’ procenten, zoals
5%, 1%, 6%.
Ook wordt er weer flink geoefend met grote
deelsommen, waarbij de hulprijtjes heel belangrijk
zijn.
Groep 8 is veel zelfstandig aan het werk. Ze oefenen alvast oude Cito-eindtoetsen; ze zijn
bezig met een powerpoint over de Tweede Wereldoorlog en maken daarnaast gewoon hun taal
en rekenwerk. Ook hebben ze samen een krant gemaakt over de Tweede Wereldoorlog. Ze
vonden het leuk en leerzaam om te doen.
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