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Nieuws uit het team
Bezoek Wethouder
Vrijdagmorgen heeft de wethouder van onderwijs een bezoek aan onze school gebracht. Deze
morgen had hij een gesprek met medewerkers van de school en zal hij informatie ontvangen over
de toekomstplannen van de school.
Doemiddag
Donderdagmiddag hebben onze leerlingen meegedaan aan het project ‘Leuk Leren in de Praktijk’.
De vier onderdelen waren:
1. Natuur. Onder leiding van Staatsbosbeheer beleef je een heerlijke middag in het bos rond de
Kibbelkoele. Spelen, leren en ontdekken samen met je kameraden midden in de natuur.
2. Sport en bewegen. Onder leiding van studenten van het Drenthe College ga je aan de slag
met diverse sporten.
3. Maatschappelijke bewustwording. Lijkt je het leuk om later een beroep in de zorg uit te
oefenen maar weet je niet zeker wat er dan van je gevraagd wordt? Ontdek dit dan tijdens een
middag stage lopen in het Ellertsveld of bij kinderopvang Drieluik. Kom er zo in de praktijk achter
of het werken met ouderen of juist kinderen iets voor jou is.
4. Creatief bezig zijn. Ontdek wat je verborgen talenten zijn. Tijdens verschillende workshops
kom je er achter of er een creatief talent in jou huist. a) leer een djembé bespelen b) leer de fijne
kneepjes van het schilderen c) ga aan de slag met het maken van sieraden d) leef je uit met een
cursus bloemschikken) ontdek of er een filmster van je te maken is tijdens een cursus
glamourfotografie.
Technieklessen
Twee leerlingen gaan vier dinsdagmiddagen naar de technieklessen in Sleen. Ze zijn erg
enthousiast. Trots laten ze na schooltijd hun werkstuk zien wat ze die middag hebben gemaakt.
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Nieuws van de activiteitencommissie

FEEST!
PANNENKOEKENFEEST!!
Uitnodiging: Aan alle mensen van De Kiel, omstreken en familie. (jong en

oud!)Vrijdag 20 mei is het zover, dan is de PANNENKOEKENPARTY op school!
Gezellig samen zijn en eten bij onze dorpsschool.
De bedoeling is dat je bij opgave een stoel “koopt” voor 5

euro p.p. en een voorkeur tijd aangeeft, waarmee je 20 mei
op onze dorpsschool onbeperkt pannenkoeken kunt komen
eten.

Welkom, we zien uit naar je komst!
Hartelijke groeten,
activiteitencommissie CBS De Kiel
De opbrengst investeren we in speeltoestellen voor de kinderen
Nieuws uit de groepen
Schoolreisje Wildlands
Op dinsdag 26 april was het eindelijk zover! Ons schoolreisje naar Wildlands!!!!
Wat was het een prachtige dag met mooi weer. We zullen deze nieuwe dierentuin en het
schoolreisje niet snel vergeten . Van Nortica tot Serenga en Jungola alles is bekeken door onze
avonturiers. Het ene nog mooier dan het andere. Hieronder een paar foto’s van deze zeer
geslaagde dag!
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Donderdag 21 april zijn groep 1,3 en 4 naar de
voorstelling van Woeste Willem geweest.
In school hadden wij het boekje gelezen en het
lied geleerd. In de voorstelling werd verteld
hoe Frank en Woeste Willem vrienden zijn
geworden en nog steeds vrienden zijn.
Frank werkt nu op een kantoor waar steeds
brieven komen over stoeptegels: ze zijn stuk of
de kleur is niet goed enz.
Op een dag moet Frank de schatkist van
Woeste Willen, die in zijn bezit is, naar het
strand brengen.

Voorstelling Woeste Willem.
De kist was heel zwaar, gelukkig hielp Anne-Mijn Frank om de kist te tillen. Zij brachten de kist
naar het strand. Frank zou een lied zingen, zodat Willem wist waar Frank op het strand was.
Maar het duurde te lang, Frank moest weer werken. Gelukkig konden de kinderen het lied zingen
en kwam het goed.
Willem ging met zijn boot en kist varen op de zee, maar vergat zijn zwemband/ Hij kon niet
zwemmen.
Frank kwam na werk kijken of alles goed is gegaan, hij zag de zwemband en schrok. Snel ging
hij de boot achterna met de zwemband. Samen gingen ze naar een eiland en Frank bleef bij
Woeste Willem. De kinderen hebben genoten en erg gelachen. De juffen ook. Het was een leuke
voorstelling.
Na de vakantie hebben de kleuters een project over Woeste Willem.
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Nieuws uit groep 7 en 8
De E-waste race
Leuk en leerzaam inzamelen van elektronica!
Iedereen kent het wel, je hebt nog wat oude elektronica rondslingeren. Een oud telefoontje,
kapotte dvd-speler of wekker bijvoorbeeld. Toch schiet het er iedere keer weer bij in om deze
elektronische apparaten, ook wel e-waste genoemd, weg te brengen.
De E-waste race is een wedstrijd tussen scholen in een regio om zoveel mogelijk elektronisch
afval bij mensen uit de buurt op te halen. Tijdens een E-waste race kunnen buurtbewoners hun
rondslingerende elektronisch afval aanmelden op deze website. Scholieren en buurtbewoners
maken dan een afspraak om het afval thuis op te laten halen. De school scoort hier punten mee
die op deze site worden bijgehouden. Na vier weken wordt de winnaar bekend die een toffe
schoolreis wint. Zo maakt de E-waste race het inzamelen van elektronisch afval leuk, leerzaam
en gemakkelijk!
De kinderen van groep 6,7 en 8 doen mee aan de E-waste race. Vanaf 23 mei tot en met 16
juni verzamelen we elektronische apparaten in en proberen we zoveel mogelijk op te halen,
zodat we een leuke schoolreis naar Nemo in Amsterdam kunnen winnen. Wilt u de kinderen
helpen? Mocht u apparaten hebben, dan kunnen de kinderen die bij u ophalen. U mag het ook
altijd op school brengen, dan zorgen wij ervoor dat het in de speciale bakken hiervoor komt.
‘Droomstad’
Afgelopen dinsdag zijn we met
de bus naar theater
‘Het Hofpoort’ in Coevorden
geweest om daar de
voorstelling ‘Droomstad’ te bekijken.
‘Droomstad’ is een energieke en
fantasierijke dansvoorstelling. Het bestaat
uit dansers, circusartiesten en
popmuzikanten. ‘Droomstad’ is een ode
aan kinderen in crisislanden, voor wie
kunnen dromen van levensbelang is. Het
was een mooie voorstelling.
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