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belangrijke data voor de komende periode
donderdag 6 april
uitgifte Info nummer 14
vrijdag 7 april
lentefair en loopfiets race
zaterdag 8 april
klussenochtend
donderdag 13 april
Paasviering (13:00 uur vrij)
vrijdag 14 april
Goede vrijdag (vrij)
maandag 17 april
2e Paasdag (vrij)
dinsdag 18 t/m donderdag 20 april
cito eindtoets
vrijdag 21 april
Koningsspelen
maandag 24 t/m vrijdag 28 april
meivakantie
donderdag 27 april
Koningsdag

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

Nieuws uit het team
Leren op maat
Al enige tijd werken we nu met Snappet. Sander Kikkert, onze
vrijwilliger heeft een kast omgebouwd. De kast wordt nu als
oplaadpunt gebruikt voor onze tablets. Snappet geeft ons de
mogelijkheid om de kinderen nog beter te begeleiden in hun
ontwikkeling. Om dit moment is vaak de methode het
uitgangspunt. Wij onderzoeken of we de leerlingen meer op maat
kunnen bedienen. Kinderen kunnen dan meer in eigen tempo
leren.
Juf Jeannet 25 jaar jubileum
Juf Jeannet werkt 25 jaar in het onderwijs. We vieren dit op
donderdag 4 mei. De gehele dag zal dan in het teken staan
van dit jubileum. Op deze dag zal er voor u ook een moment
zijn om de juf een hand te schudden. Binnenkort ontvangt u
meer informatie.
Het schoolplein
Het schoolplein aan de
straatzijde wordt opgeknapt.
De vereniging VPCBO en het
bestuur van Dorpsbelangen
hebben samen een plan
gemaakt. Alle tegels worden
vervangen en bovendien
wordt er een prachtige jeu
de boulle baan aangelegd.
Zaterdagmorgen zijn de door de dorpsbewoners
voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Op dit moment
wordt door een bedrijf uit Coevorden het straatwerk
verzorgd.
Lentefair
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Een groep enthousiaste ouders organiseren in samenwerking met onze school een lentefair op
vrijdag 7 april. In deze nieuwsbrief ziet u een flyer afgedrukt. Op deze middag zijn er tal van
activiteiten. Voor de kinderen is er prachtig programma georganiseerd.
Het is de moeite waard om op die dag even te komen kijken.
2e klussenzaterdag
Klussenochtend
8 april 2017
Zaterdag 8 april is er weer een klussenochtend. We hebben het schema
Contactpersoon: nnb
weer opgenomen in deze nieuwsbrief
Nieuws van de schoolkring
Afgelopen maandag hebben de leden van de schoolkring om de tafel
gezeten. Over de volgende zaken is gesproken:
 De samenwerking met CBS De Slagkrooie.
 De financiën. Sommige ouders hebben hun bijdrage nog niet
overgemaakt. Deze ouders krijgen schriftelijk een herinnering.
 Profilering van CBS De Kiel

 nnb
Ouders van:
Bram Nijboer
Marieke, Mariska en
Marcel Eising
Silvijn en Ditte Thiele
Ryan Kootstra
Rick en Sander Bos

Lentefair
Vrijdag 7 april is er een lentefair in en om school. Hiervoor vragen wij
een kleine bijdrage in de vorm van een prijsje voor b.v. enveloppen
trekken. Wilt u ook een bijdrage leveren?
Ook vragen wij bakkers om lekkere dingen, b.v. taarten, een cake, cup cakes, enz. te bakken voor
de bakkraam. Kunnen wij op u rekenen? Bij voorbaat onze dank.
Nieuws uit de groepen
Open dag

Met de modeshow hebben we ons afvalproject en onze open dag afgesloten. We hebben hele mooie
creaties voorbij zien komen waar de leerlingen hard aan hebben gewerkt. Onze jonge designers en
modellen hebben de rode loper goed benut en met een lied het formele gedeelte van de avond
afgesloten. Daarna was er een speurtocht waar ouders, verzorgers, opa's en oma's met de kinderen
mee aan de slag konden. Hebben jullie ontdekt wat we met ons afval moeten doen?
😉

Om alle foto’s te bekijken kunt u naar onze facebookpagina gaan.
https://www.facebook.com/cbsdekiel/https://www.facebook.com/cbsdekiel/

Veur lezen

Woensdag 22 maart is er in alle groepen voorgelezen in het Drents. Er werd iets verteld over hoe
bijzonder onze taal eigenlijk is en dat het Drents binnen Drenthe toch ook nog best kan verschillen.
Daarna werden er stukjes voorgelezen en kregen alle leerlingen nog een 'Wiesneus' met kleurplaten en
verhalen in het Drents.
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Modeshow bij cbs De Kiel als slotstuk project
DE KIEL – Bij basisschool cbs De Kiel – in het gelijknamige dorp
vond afgelopen week de afsluiting van het project ‘Afval’ plaats.
De kinderen van CBS De Kiel hebben de afgelopen weken gewerkt aan het project.
Hierbij werd onder andere geleerd hoe je afval scheidt, maar ook wat recycling is. Het project werd
afgesloten met een modeshow, waarbij de kinderen op de rode loper aan ouders lieten zien wat voor
geweldige kleding gemaakt kan worden met materialen die weggegooid worden. De gezellige avond
werd afgesloten met het zingen van een zogeheten afvallied
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