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zaterdag 4 juni
ma 6 t/m wo 8 juni
di 14 t/m vr 17 juni
Donderdag 16 juni

belangrijke data voor de komende periode
klussenmorgen
vakantie
avondvierdaagse
uitgifte Info nummer 19

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

Nieuws uit het team
Een terugblik op het pannenkoekenfeest

Wat een geweldige opkomst. Bijna het gehele dorp was uitgelopen om in het dorpshuis (vanwege
het weer) pannenkoeken te eten.
Op drie tijden werd er volop gesmuld. De bakploeg bestaande uit vier vaders is meer dan drie uur
aan het bakken geweest. Gastvrouw Joyce trakteerde de gasten op een heerlijk drankje. Van de
opbrengst van dit festijn worden speelmaterialen voor de kinderen gekocht. We kunnen
terugkijken op een prachtig eetfestijn dat uitstekend was georganiseerd door onze
activiteitencommissie. Hulde aan de dames!!!
Koffiemorgens
Enige tijd geleden hebt u een brief ontvangen over de ontwikkelingen
binnen de schoolkring (citaat uit de brief) Zoals gezegd vinden we de
schoolkring een belangrijk klankbord voor de school. Vanwege het
gering aantal leden die zitting hebben in de schoolkring willen we
mogelijk overgaan tot een andere manier van werken. We stellen voor
om koffiemorgens te organiseren waarin de directeur de ouders op de
hoogte houdt van de ontwikkelingen binnen de school. De schoolkring
zal ’s avonds minder vergaderen en het takenpakket zal beperkt
worden.
De eerste koffiemorgen is gepland op woensdag 22 juni van 8.45 uur
tot 9.45 uur. Meester Herman zal de informatie verstrekken over de
ontwikkelingen binnen de school. Er is gelegenheid om vragen te
stellen. U bent van harte welkom.
Nieuws van de activiteitencommissie
In de week van 14-17 juni is de wandelvierdaagse in Schoonoord , hier doen we als school altijd
aan mee. De organisatie hiervoor neem ik altijd op me. Helaas zal ik dit niet meer doen. Dus bij
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deze de vraag of iemand anders dit op zich wil nemen? Mocht er niemand zijn die dit wil
organiseren, dan kan je uiteraard nog wel individueel mee doen aan de avondvierdaagse.
Het is dan wel jammer dat de school niet meer vertegenwoordigd zal zijn.
Groeten,
Miriam Langelaar
Nieuws uit de schoolkring
Op zaterdag 4 juni is er weer een klussenmorgen. Hierbij het
schema
Een nieuwe meester
Waarschijnlijk is het u inmiddels bekend dat groep 5/6 een nieuwe
meester heeft sinds de meivakantie. Vele ouders heb ik al eens
gesproken in de periode januari-maart toen ik de
zwangerschapsverlof van Marjan, vrijdags, heb mogen invullen en
bij enkele gesprekken aanwezig ben geweest op contactavonden.

3e klussenzaterdag
4 juni 2016
Contactpersoon: Miriam
Langelaar
 221281
Ouders van :
Bram Nijboer
Babette en Feline Zwiers
Jarno Wilms
Marit en Féline Vedelaar
Dani Platenkamp

In het kort; Mijn naam is Jordy Nijboer en ik ben sinds een jaar
werkzaam in het basisonderwijs. Ik heb in deze periode, en in
stages hieraan vooraf, voornamelijk ervaring opgedaan in de
midden- en bovenbouw van het basisonderwijs.
Ik ben 28 jaar en woon sinds enkele jaren in Emmen. Hieraan vooraf heb ik enige tijd in
Groningen gewoond en in deze stad en Leeuwarden gestudeerd. Voor ik in het onderwijs
werkzaam werd heb ik lange tijd in de horeca gewerkt en in Leeuwarden aan de hogere
hotelschool gestudeerd. In het onderwijs heb ik een nieuwe uitdaging en passie gevonden die voor
mij in het verlengde hiervan ligt op het gebied van werken met mensen, voor mensen en sociale
interactie, maar dan met de mogelijkheid een bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling en
persoonsvorming van jonge mensen.
In de periode tot de zomervakantie zal ik Elleke Van Ludolphij vervangen en ben ik vijf dagen in
de week aanwezig in De Kiel.
Mocht u vragen voor me hebben, meer over me willen weten, vragen over uw kind of schoolse
activiteiten hebben, of welke andere vragen dan ook? Voor elke informeel en formeel gesprek
maak ik graag even tijd.
E-waste race
Wat zijn ze fanatiek,
de kinderen van de
bovenbouw! Binnen
een week hebben ze
zoveel elektronisch
afval ingezameld dat
de containerbakken
helemaal vol zitten!
Gelukkig worden ze
morgen geleegd en
kunnen ze dus
gewoon door blijven
gaan met
inzamelen. We
willen natuurlijk erg
graag het
schoolreisje naar
Nemo in Amsterdam
winnen, dus heeft u
iemand die u kent elektronisch afval,
de kinderen van de Kiel halen het graag bij u op! Ook kunt u afval registreren op
www.ewasterace.nl.
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