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belangrijke data voor de komende periode
dinsdag 4 oktober
fietsenkeuring
woensdag 5 oktober
start Kinderboekenweek
maandag 10 oktober
studiemiddag (kinderen vrij)
woensdag 12 oktober
koffiemorgen
donderdag 13 oktober
ontruimingsoefening
donderdag 13 oktober
ledenraadvergadering
donderdag 13 oktober
uitgifte Info nummer 4
maandag 17 t/m vrijdag 21 oktober
herfstvakantie
donderdag 27 oktober
oud papier

groep 3 t/m 8
groep 1 t/m 8
team
ouders/verzorgers
groep 1 t/m 8
groep 1 t/m 8
groep 1 t/m 8

Welkom
Vanaf heden wordt de Info verspreid onder alle inwoners van de Kiel. Het bestuur van
dorpsbelangen zal zorgen voor de verspreiding. We hopen dat de inwoners van dit prachtige
dorp met plezier onze nieuwsbrief mogen lezen.
Nieuws uit het team
Facebook
Omdat we veel nieuwtjes uit de groepen op facebook zetten, heeft het
groepsnieuws in onze Info een ander lay-out gekregen. We zullen meer met foto’s
gaan werken en de teksten worden beperkt.
U kunt ons vinden op: https://www.facebook.com/cbsdekiel/?fref=ts
De schoolfotograaf komt niet
Omdat veel leerkrachten op deze middag niet aanwezig zijn, hebben we het besluit genomen om
een andere datum te prikken. Dus u hoort nog van ons, wanneer de schoolfotograaf zijn foto’s
gaat maken. We proberen een moment te kiezen, dat bijna alle leerkrachten aanwezig zijn. Het
is immers fijn dat de vaste leerkrachten ook op de groepsfoto’s staan.
Fietsenkeuring
De afdeling Coevorden van VVN (Veilig Verkeer Nederland) organiseert op 4 okt. a.s. vanaf
10.30 uur. Voor de groepen 3 t/m 8 een fietsenkeuring op school. De kleuters krijgen dan een
speciale verkeersles. We hopen dat alle kinderen uit groep 3 t/m 8 hun fiets meenemen naar
school en dat alle fietsen worden goedgekeurd. Dit betekent nl. dat uw kind op een veilige fiets
rijdt. In de bijlage twee brieven met informatie.
Kinderboekenweek
Volgende week starten we met de Kinderboekenweek. Op woensdag 5 oktober
vindt de eerste activiteit plaats. De kinderen mogen verkleed als opa of oma op
school komen.
Dierendag 4 oktober
We willen deze dag de dieren in het zonnetje zetten. Alle kinderen mogen deze morgen hun
huisdier meenemen. Vanaf 8.45 uur kunnen we dan op het schoolplein onze huisdieren
“bezichtigen”. Het is wel de bedoeling dat je ouders of een familielid het dier na “de bezichtiging”
weer mee naar huis neemt. We kunnen de geiten en pony’s geen onderdak voor een morgen
aanbieden.
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Gebrek aan invalkrachten
In de zomervakantie was het in het nieuws: Er zijn maar weinig invalleerkrachten beschikbaar.
Ook de wet "Werk en Zekerheid", waardoor snel een vast contract aan invallers moet worden
gegeven, veroorzaakt problemen. Net als andere jaren doen wij ons best om zelf in te vallen als
één van de leerkrachten niet kan werken. Het kan ook zijn dat we de kinderen tijdelijk verdelen
over de andere groepen. In het uiterste geval zullen we kinderen vrij geven. Kinderen kunnen –
in geval van nood – altijd terecht op school. Ze sluiten dan aan bij een andere groep of er is
oppas aanwezig.
Nieuws uit het team en schoolkring
Met volle kracht vooruit
De schoolkring en het team trekken samen op om aan de wijde omgeving duidelijk te maken dat
CBS De Kiel een school is die veel heeft te bieden. De afgelopen tijd hebben al veel gesprekken
plaatsgevonden. Ook zijn er al tal van initiatieven ontwikkeld. Binnenkort ontvangt u een brief
van de schoolkring waarin beschreven staat wat er zoal gaat gebeuren.
We zijn al een beetje gestart. In overleg met het bestuur van dorpsbelangen is het schoolplein
na schooltijd geopend voor alle kinderen van het dorp. Ook voeren vertegenwoordigers van
dorpsbelangen en de school gesprekken om het plein van de school en het dorpshuis te
verfraaien.
Veel nieuwtjes over het groepsgebeuren kunt nu volgen via facebook. Dit is nog maar het begin
van onze initiatieven. In de volgende nieuwsbrief meer informatie.
Opbouwwerker op school

Emil Woltinge
is de
opbouwwerker op
CBS de
Slagkrooie en
CBS De Kiel

De opbouwwerker op school is er voor alle ouders en kinderen.
U kunt bij hem terecht met vragen over uw thuissituatie, uw kind of over gebeurtenissen op
school. Denk hierbij aan:

Vragen over opvoeden en opgroeien
Echtscheiding
Financiële problemen
Pesten
Rouwverwerking
Hulp bij het aanvragen van bijvoorbeeld een Doe-mee-pas.
Etc.

Contactgegevens van Emil
Donderdagmiddag is Emil om 14.15 uur aanwezig op school en
kunt u hem aanspreken met vragen. Mailen of bellen kan ook:
E-mail: ewoltinge@mwcoevorden.nl
Telefoonnummer: 0644312858
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Nieuws uit de groepen
Groep 1,2 en 4
Gezellig naar de voorstelling van Sneeuwwitje geweest in Coevorden! De kinderen vonden het erg leuk!

Groep 5 en 6
Groep 5 en 6 zijn hard aan het werk geweest met het oefenen
van de tafels en sommige kinderen hebben het tafeldiploma
al binnen. Ook zijn de leerlingen van groep 5 en 6
spelenderwijs aan de slag gegaan met spreekwoorden
waarbij ze verschillende spreekwoorden en betekenissen op
kaartjes bij elkaar moesten zoeken. Groep 4 heeft deze+
week geleerd hoe ze de woordjes van spelling kunnen
oefenen op de computer. Kinderen van groep 5 en 6 hebben
de kinderen van groep 4 geleerd hoe ze de spellingwoordjes
via 'bloon.nl” kunnen oefenen. Op school gingen ze als een
speer en vonden ze het erg leuk. Om de spellingwoordjes ook
thuis eens extra te oefenen is 'bloon.nl' ook uitermate geschikt.
Verder kijken we uit naar de voorstelling van vrijdag want dan
gaan we met heel groep 4, 5 en 6 naar de Fontein in Sleen.

Groep 7 en 8
De kinderen van groep 7 en 8
zaten deze week in de "Derde Kamer".
Aan de hand van filmpjes, spelletjes en
opdrachten hebben ze veel geleerd over
de politiek. Ook hebben ze een hoed voor
Prinsjesdag geknutseld en een eigen
debat gevoerd!

Groep 7 en 8
Vanmiddag heeft onze
wijkagent iets over z'n
werkzaamheden verteld en
mochten de leerlingen uit de
bovenbouw verschillende
'materialen' eens goed
bekijken. Ook gaf de agent de
nodige voorlichting over
neppistolen en demonstreerde
hij het verloop van een
arrestatie.

Een geslaagd schoolkorfbal 2016!
De Kiel 1 is 11e geworden,
De Kiel 2 is 6e geworden en
De Kiel 3 is 3e geworden!!!
Alle kinderen kregen een mooie
medaille als aandenken.
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