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belangrijke data voor de komende periode
vrijdag 11 november
Sint Maarten
dinsdag 15 november
studiedag juf Elleke en juf Marjan
dinsdag 15 november
leerlingen vrij groep 1 t/m 6
dinsdag 15 november
leerlingen ’s middags vrij groep 7 en 8
donderdag 17 november
uitgifte Info nummer 6
zaterdag 19 november
klussenochtend
maandag 21 november
contactavond
donderdag 24 november
oud papier

groep 1 t/m 8
Juf Marjan en juf Elleke
groep 1 t/m 6
groep 7 en 8
groep 1 t/m 8
ouders/verzorgers
ouders/verzorgers

Nieuws uit het team
Studiedag leerkrachten dinsdag 15 november
Bijna alle leerkrachten van CBS De Kiel volgen op deze dag een studie. De kinderen van groep
7/8 hebben ’s morgens les. ’s Middags zijn ze vrij. Alle andere kinderen zijn de gehele dag vrij.
Leerlingenraad
Op vrijdagmorgen 28 oktober was er weer een
leerlingenraad op onze school. Jolien, Feline, Lars
en Marcel vertegenwoordigen dit keer de leerlingen.
Op deze bijeenkomst is o.a. gesproken over de
lengte van de pauzes, de speeltoestellen en de
invulling van de gymlessen.

De vrijwilliger aan het werk
De vrijwilliger van de Slagkrooie verricht
ook werkzaamheden op onze school. Zo
heeft hij de plantenbak rondom de grote
boom opgeknapt. De rotte planken zijn
verwijderd en vervangen. Het ziet er nu
weer netjes uit. We willen Cor Hoeksema
hartelijk danken.
Techniekweken
In het kader van techniek hebben we materialen
aangeschaft. Het gehele jaar door worden de
leerlingen “getrakteerd” op proefjes.
Ontruimingsoefening
Op dinsdag 1 november hebben we de jaarlijkse
ontruimingsoefening gedaan. De oefening is prima
verlopen.
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Nieuws uit de schoolkring
In de brief van de schoolkring zijn op de achterkant de nieuwe schooltijden vermeld. Voor groep
4 zijn de tijden enigszins aangepast. Hier nogmaals de nieuwe schooltijden die ingaan per 9
januari 2017.

Schooltijden Groep 1 en 2
Maandag
8.30 – 11.45
Dinsdag
8.30 – 14.30
Woensdag
8.30 – 12.15
Donderdag
8.30 – 14.30
Vrijdag
8.30 – 11.45

Groep 3
8.30 – 14.30
8.30 – 14.30
8.30 – 12.15
8.30 – 14.30
8.30 – 11.45

Groep 4
8.30 – 14.30
8.30 – 14.30
8.30 – 12.15
8.30 – 14.30
8.30 – 14.30

Groep 5 t/m 8
8.30 – 14.30
8.30 – 14.30
8.30 – 12.15
8.30 – 14.30
8.30 - 14.30

De klussenmorgen
De datum voor de klussenmorgen is verschoven naar zaterdag 19 november

1e klussenzaterdag
19 november 2016
Contactpersoon: Miriam
 0591-221281
Ouders van :
Lars Enting
Quinten, Keayden, Noa-Aimee
en Linden Kooiker
Jolien Meijer
Martijn Tancius
Sippora en Kenan Vos
Jonas en Audrey Langelaar
Project NME reeën afgesloten...
Het was super leuk!

Nieuws uit de groepen

Afsluiting Kinderboekenweek
Gisteren hebben we bezoek gehad van oudere inwoners uit
De Kiel. Ter afsluiting van de Kinderboekenweek hebben de
leerlingen gezelschapsspelletjes gespeeld met de
buurtbewoners, opa's en oma's.

Techniekproject
In het kader van techniek is het deze week
"proefjesweek" op school!

Herfst

Met juf Tamara en juf Christa naar het bos! Op een betere manier kunnen we de herfst niet ervaren! Er
zijn allerlei bladeren, vruchten en andere spulletjes gevonden.
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