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belangrijke data voor de komende periode
zaterdag 19 november
klussenochtend
maandag 21 november
contactavond
donderdag 24 november
oud papier
donderdag 1 december
uitgifte Info nummer 7
maandag 5 december
Sinterklaasfeest
maandag 5 december
kinderen ’s middags vrij
donderdag 15 december
uitgifte Info nummer 8
woensdag 21 december
Kerstviering
donderdag 22 december
oud papier
vrijdag 23 december
kinderen ’s middags vrij
zondag 25 en maandag 26 december
1e en 2e Kerstdag
maandag 26 dec. 2016 t/m vrijdag 6 jan. 2017
kerstvakantie

ouders/verzorgers
ouders/verzorgers
groep
groep
groep
groep
groep

1
1
1
1
1

t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
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groep 1 t/m 8
groep 1 t/m 8

Nieuws uit het team
Techniek
Onze school wordt al een echte techniekschool.
Het gehele jaar door kunnen leerlingen in de hal
experimenteren met proefjes. Elke
maandagmorgen wordt een nieuw proefje
uitgelegd aan alle leerlingen. In de loop van de
week krijgen de leerlingen de gelegenheid om
met het proefje aan de slag te gaan. De kleuters
doen het samen met de juf. De oudere kinderen gaan zelfstandig op onderzoek
uit.
Beelden van onze school
Er is een 360° foto-rondgang van onze school gemaakt. Via de website kunt een
kijkje nemen hoe er onze van binnen uitziet.
Contactavond
Maandag vinden de eerste tien-minutengesprekken plaats. Alle ouders worden uitgenodigd voor
deze gesprekken. Op dit eerste gesprek zal gesproken worden over de sociaal emotionele
ontwikkeling van uw kind en de schoolvorderingen.
De school in het dorp
Onze school is belangrijk voor het dorp. Er zijn veel contactmomenten tussen school en de
dorpsbewoners. Samen worden er allerlei activiteiten georganiseerd. Dit keer stond een High Tea
op het programma. In het dorpshuis werden de ouderen verwend met lekkere hapjes. Als
volleerde obers bedienden onze leerlingen de ouderen.
Nieuws uit de schoolkring
Ook de schoolkring is bezig om onze nog meer op de kaart te zetten. Op 14 november hebben ze
weer om de tafel gezeten om hun plannen verder uit te werken. Om dit moment wordt de laatste
hand gelegd een flyer die verspreid zal worden in de omliggende woonkernen. In samenwerking
met Martin Vos is een 360° fotorondgang gemaakt. In april zijn er plannen om een promotiedag te
organiseren.
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Zaterdag is er weer een klussenmorgen. Meester Herman zal
weer aanwezig zijn om de school te
vertegenwoordigen. De koffie/thee en de gevulde koeken zijn er
weer volop.

1e klussenzaterdag
19 november 2016
Contactpersoon: Miriam
 0591-221281
Lootjes trekken
De kinderen van groep 7 en 8 hebben vandaag lootjes
Ouders van :
getrokken voor het Sinterklaasfeest dat we vieren op maandag 5
Lars Enting
december. Het is de bedoeling dat ze cadeautjes kopen ter
waarde van 7,50 euro; ze maken een surprise en schrijven een
Quinten, Keayden, Noa-Aimee
gedicht van minimaal 6 regels. De surprises moeten uiterlijk
en Linden Kooiker
vrijdag 2 december op school ingeleverd zijn. Veel knutselplezier
Jolien Meijer
allemaal!
Martijn Tancius
Sippora en Kenan Vos
Jonas en Audrey Langelaar
Nieuws uit de groepen

High tea in de Kiel
Vanmiddag hebben de leerlingen van C.B.S. De Kiel geholpen bij de high
tea in het dorpshuis. De leerlingen van de bovenbouw hebben lekkere
hapjes gebakken/gemaakt en geholpen met de bediening. De kinderen van
de onderbouw kwamen met hun eigen gemaakte lampion een rondje lopen
en Sint-Maarten liedjes zingen.
Alle leerlingen samen zongen en dansten mee met het lied: voor altijd jong.

Theater lezen

Vandaag begonnen met
theater lezen. Een verhaal
waarin we allemaal een rol
hebben. Lezen is leuk,
samen lezen nog leuker.

De wijkagent op school

Techniek op school

Aan het begin van de middag hebben we
bezoek gehad van onze wijkagent. Deze keer
heeft hij opnieuw iets over z'n
werkzaamheden verteld en kregen de
leerlingen uit de bovenbouw voorlichting en
informatie over vandalisme. Uiteraard
moesten er de nodige voorbeelden gegeven
worden waarin enkele leerlingen een actieve
rol hadden.

Het proefje van deze week gaat over geluid. De flessen zijn
allemaal gevuld met water. Als je zachtjes tegen de eerste
fles aantikt wat hoor je dan? Welk verschil hoor je als je dit
doet bij een andere fles? Hoe komt dit? Is dit ook zo als we
in de fles blazen? Kunnen we nu muziek maken? Vol
enthousiasme zijn alle kinderen hiermee aan de slag
gegaan.
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