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belangrijke
maandag 17 t/m vrijdag 21 oktober
donderdag 27 oktober
donderdag 3 november
zaterdag 5 november
vrijdag 11 november
dinsdag 15 november
dinsdag 15 november
donderdag 17 november
maandag 21 november

data voor de komende periode
herfstvakantie
groep 1 t/m 8
oud papier
uitgifte Info nummer 5
groep 1 t/m 8
klussenochtend
ouders/verzorgers
Sint Maarten
groep 1 t/m 8
studiedag
juf Elleke en juf Marjan
Leerlingen vrij
groep 1 t/m 5
uitgifte Info nummer 6
groep 1 t/m 8
contactavond
ouders/verzorgers

Nieuws uit het team
De schoolfotograaf
Op donderdagmorgen 3 november komt de schoolfotograaf. Kinderen die nog geen vier
jaar zijn mogen ook op de foto. De fotograaf begint om 8.45 uur.
U krijgt een paar weken na het fotograferen een persoonlijk wachtwoord met code
waarmee u via internet de schoolfoto’s kunt bestellen. Wellicht is het verstandig om hier
een foto van te maken, zodat de inlogcode en wachtwoord bewaard blijven als de
inlogflyer onverhoopt kwijt is geraakt. Wanneer u de schoolfoto’s bestelt, krijgt u bij een
voordeelset van de individuele foto de klassenfoto gratis! Ook kunt u via internet andere
formaten foto’s, canvas, verschillende soorten plaatmateriaal, broodbakjes met naam en
dergelijke bestellen.
Het schoolplein
Ook in de herfstvakantie zal het schoolplein geopend zijn voor de kinderen uit de Kiel. In
de herfstvakantie kunnen ze dan volop voetballen op het veldje.
Koffiemorgen
Vele ouders hebben gebruik gemaakt van de
koffiemorgen. Op deze morgen hebben we onder
het genot van een kopje koffie gesproken over de
ontwikkelingen op onze school. Het was een fijn
gesprek. Het is een goede zaak om de inbreng van
de ouders mee te nemen in de keuzes die je als
school maakt.
Parro app
Vanaf dit schooljaar gaan we werken met ‘Parro”.
Via Parro kunnen de leerkrachten korte berichten
sturen naar de ouders. Deze berichten kunnen gaan over bijvoorbeeld: - Het rijden naar
een voorstelling - Hoe laat aanwezig bij een ouderavond? - Spulletjes meenemen naar
school. De leerkracht van elke klas kan een bericht sturen voor zijn/haar eigen klas.
Ouders die zich bij Parro hebben aangemeld krijgen dit bericht automatisch op de
mail/app. De leerkracht kan dan weer zien wie het bericht wel/niet gelezen heeft. Hoe kan
ik inloggen in Parro? Allereerst heb je als ouder een account nodig voor Parro. Een
leerkracht kan je hiertoe uitnodigen in Parro. Als je een account hebt kan je inloggen in de
app of de web app gebruiken op https://talk.parro.com. Hoe kan ik een account

aanmaken? Hier heb je 2 dingen voor nodig: een Parro koppelcode en een e-mailadres.
Een koppelcode krijg je via een leerkracht. Een leerkracht kan je vanuit Parro uitnodigen
om Parro te gaan gebruiken. Bij deze uitnodiging zit een koppelcode. Deze koppelcode kun
je gebruiken in de web app of in de Parro app. Webapp
• Accepteer de uitnodiging uit de e-mail. Je wordt automatisch doorgestuurd en de
koppelcode wordt voor je ingevuld.
• Doorloop de stappen om een nieuwe account aan te maken of een bestaande te
gebruiken. Parro app
• Open de app en druk op "Ouder"
• Druk op "Maak een account"
• Vul de koppelcode in die je van de leerkracht hebt ontvangen en druk op
volgende.
• Vul je e-mailadres en een wachtwoord in.
• Vul je naam in.” Ik wil een account aanmaken, maar ik heb geen koppelcode? Zonder
koppelcode kan je geen account aanmaken. Vraag de leerkracht(en) van je kind(eren) om
je uit te nodigen voor Parro ! Waarvoor is een koppelcode? De koppelcode is uniek voor elk
kind in een groep. Via de koppelcode wordt je direct aan jouw kind en diens groep
gekoppeld. Tevens kan de leerkracht zien dat je gekoppeld bent. Een bijkomend voordeel
is dat een leerkracht dankzij de koppelcode de controle behoudt. Persoonlijke gegevens
hoeven niet gedeeld te worden en het initiatief ligt bij de leerkracht om de ouders uit te
nodigen.
Nieuws uit de schoolkring
Verhoging TSO –gelden
In maanden november en december werken we nog met overblijfmoeders. De kinderen
kunnen tegen een geringe vergoeding overblijven. Omdat er minder kinderen gebruik
maken van deze mogelijkheid lopen de inkomsten terug. Om die reden zijn wij als
schoolkring genoodzaakt om een verhoging door te voeren. Na de herfstvakantie, betaal je
20 euro voor een overblijfkaart (10 keer overblijven), 2 euro per keer. Oude kaarten
blijven geldig. We hopen dat u begrip heeft voor deze verhoging.
Informatie
Dinsdag ontving u een brief van de schoolkring. In deze brief las u o.a. het volgende:
 Een uitleg van het continurooster.
 Het plan voor een informatieavond met de bewoners van de Kiel in het dorpshuis.
Nieuws uit de groepen
Dierendag!!!
Wat een feest! Er waren
heel wat diersoorten op
ons plein, van hamster
tot pony alle dieren
waren van de partij

VVN keurde fietsen op de CBS De Kiel
Op dinsdag 4 oktober vond op de CBS De Kiel
in De Kiel een fietsenkeuring plaats.
Van de leerlingen uit de groepen 3 t/m 8.

Opening Kinderboekenweek
“voor altijd jong”. Jong en oud dansen en zingen mee met het lied van kinderen voor kinderen.

Voor altijd jong
Hoe zien jullie er over 70 jaar uit,
denken jullie?' Deze vraag hebben
we vanmiddag in de bovenbouw gesteld,
met 't oog op de naderende Kinderboekenweek
met 't thema: Voor altijd jong! Groep 6, 7 & 8 zijn
daarna aan de slag gegaan met 't schetsen van
hun verwachtingen en hebben de nodige voorbereidingen getroffen om hun schets 'tot leven te
laten komen' in de aankomende
handvaardigheidslessen.

Thema “Boer Boris”

Geld voor Kika

N.a.v. ons thema boer Boris gaat naar oma
hebben wij appelflappen gemaakt, ook voor groep
4 en 5. Aan het eind van de morgen lekker smullen
met elkaar.

Geweldig! We hebben al
€ 24,- meegenomen voor
Kika de afgelopen weken.
Als dat zo doorgaat halen
we de € 200,- wel voor het
einde van dit schooljaar!
En wat helemaal super is,
is dat er naast deze € 24.ook nog voor € 270,15 aan
Kika beren verkocht is!!!
De beren kunnen we
trouwens het hele jaar door
nog bestellen! De eerste
serie zal na de herfstvakantie
op school binnenkomen.

Terwijl groep 4 en 5
hard aan het werk
waren hadden de
kleuters even tijd
voor ons project
van NME.

