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Nieuws uit het team
Tabletonderwijs op CBS De Kiel
Wellicht heeft u het goede nieuws al gehoord: vanaf 1 maart 2017 starten wij in de groepen 4/5/6
en 7/8 met tabletonderwijs. We zijn blij dat de vereniging VPCBO-Coevorden ons de mogelijkheid
heeft gegeven om dit op korte termijn op te starten.
De intentie is dat het tabletonderwijs op CBS De Kiel in de
komende jaren stapsgewijs gaat groeien.
Voor groep 3 is op dit moment nog geen lesmateriaal
beschikbaar. Het voordeel van het werken met tablets is dat de
leerkracht, wanneer de leerling na de instructie aan het werk
gaat, direct kan zien hoe de leerling de opdrachten heeft
gemaakt. Ook krijgt de leerling al tijdens het werken feedback,
en is er altijd oefenstof op eigen niveau. Verder is het voor veel leerlingen ook erg prettig dat zij
minder in schriften hoeven te schrijven. Snappet werkt doelgericht. Leerlingen kunnen dus zelf
zien aan welke doelen zij nog moeten werken. We zullen gaan werken met de nieuwste versie van
Snappet, versie 3.0.
Op 1 februari volgt het gehele team een scholing. We zullen in eerste instantie bij
taal en spelling werken met tablets. De andere vakken zullen we aanbieden op de manier zoals we
dat nu ook doen. We hebben ervoor gekozen om te starten in bijna alle groepen.
De tijd die nu gaat zitten in nakijken en corrigeren van schriftelijk werk, kan na 1 maart nog meer
besteed worden aan gerichte aandacht aan kinderen die nog moeite hebben met bepaalde
onderdelen van de lesstof.
Voorleesontbijt
Woensdag 25 januari hebben we weer een voorleesontbijt. De kinderen mogen in pyjama naar
school komen. Ze mogen ook dekens, knuffels en kussens meenemen. Graag ook gewone kleding
mee, dan kun je na het ontbijt omkleden. Er wordt op die morgen voorgelezen en gezamenlijk
ontbeten. We hopen dat het een gezellige morgen wordt.
Nieuws uit de schoolkring
Er is door het bedrijf HFCM in samenwerking met de schoolkring een prachtige flyer gemaakt.
Deze flyer zal verspreid worden in de Kiel en omstreken. We zijn nu aan het onderzoeken hoe we
de verspreiding het beste ter hand kunnen nemen. Suggesties van uw kant zijn welkom.
Er zijn nog veel ouders die de ouderbijdrage nog niet overgemaakt hebben. Nog even voor alle
duidelijkheid een overzicht van de jaarlijkse bijdrage.
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Overzicht jaarlijkse bijdrage:
activiteiten
groep 1/2 groep 3/4/5
sint

€ 7,50

€ 7,50

groep 6/7

Groep 8

(eigen cadeau à €

(eigen cadeau à €

7,50)

7,50)

Kerst

€ 7,50

€ 7,50

€ 7,50

€ 7,50

Pasen

€ 5,00

€ 5,00

€ 5,00

€ 5,00

schoolreis

€ 20,00

€ 20,00

schoolkamp

-

-

€ 42,50

€ 42,50

Afscheid gr. 8

€ 10,00

Schoolfonds

€ 40,00 of

€ 40,00 of

(totaal)

_________ __________

€ 55,00 of

€ 65,00 of

__________

__________

_

Nieuws van GGD Drenthe
Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerkrachten van basisschool De Kiel.
Graag stellen wij ons aan u voor.
Wij zijn Claudia Bergsma, Anouk Ensink en Daan Heuver.
Vanaf dit schooljaar kunt u ons op basisschool CBS De Kiel tegenkomen.
Gezamenlijk zijn wij het aanspreekpunt voor ouder(s)/verzorger(s) en professionals wanneer er
vragen zijn m.b.t. opvoeden en opgroeien, en op gebied van zorg en veiligheid.
Opgroeien en opvoeden is een breed begrip. Denkt u hierbij aan vragen m.b.t. zindelijkheid,
eetproblemen, overgewicht, boze buien, opvallend of druk gedrag thuis of op school, pesten ,
maar ook vragen over echtscheidingsproblematiek.
Wij kunnen u voorzien van adviezen en/of tips, maar kunnen ook langer ondersteuning bieden als
u daar behoefte aan heeft. Als ouder(s)/verzorger(s) kunt u rechtstreeks contact met ons zoeken
via onderstaande contactgegevens, daarnaast kan de leerkracht of internbegeleider ouders ook in
contact met ons brengen.
Opbouwwerker Daan Heuver is wekelijks op donderdagmiddag aanwezig op school voor het
stellen van vragen met betrekking tot opvoeden en opgroeien. Daarnaast zullen Claudia en Anouk
op vraag van ouders en/of professionals aanwezig zijn.
Graag tot ziens!
Hartelijke groeten,
Anouk, Claudia en Daan

Anouk Ensink
Jeugdverpleegkundige
a.ensink@ggddrenthe.nl

Claudia Bergsma
Maatschappelijk Werker
cbergsma@mwcoevorden.nl

Daan Heuver
Opbouwwerker
dheuver@mwcoevorden.nl
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Nieuws uit de groepen
Kerstviering

Bedankt voor alle hulp,
gezelligheid en je geweldige inzet
Christa. Veel succes en plezier bij
je nieuwe stage namens alle
leerkrachten en kinderen van
CBS de Kiel.

Heerlijk! Eindelijk een beetje winter!

Prachtige winter kunstwerkjes

😊
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