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belangrijke data
vrijdag 7 april van 16:00 tot 18:30 uur
zaterdag 8 april
donderdag 13 april
vrijdag 14 april
maandag 17 april
dinsdag 18 t/m 20 april
donderdag 20 april
vrijdag 21 april
maandag 24 t/m vrijdag 28 april
donderdag 27 april

voor de komende periode
Lentefair en loopfietsenrace
klussenochtend
Paasviering (13:00 uur vrij)
Goede vrijdag (vrij)
2e Paasdag (vrij)
cito eindtoets
uitgifte Info nummer 15
Koningsspelen
meivakantie
Koningsdag

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
groep 1 t/m 8

Nieuws uit het team
Opening schoolplein/dorpsplein
Op zaterdag 8 april wordt het schoolplein/dorpsplein
feestelijk geopend. De officiële opening zal ’s middags
om vier uur plaatsvinden. Kinderen van onze school
zullen hun medewerking verlenen. Het voorplein ziet
er prachtig uit. Een aanwinst voor het dorp.
Lentefair
Morgen is het zover. Van vier uur tot half zeven uur kunt u
genieten van allerlei activiteiten op het schoolplein en het
dorpsplein. Een groep enthousiaste ouders organiseert in
samenwerking met onze school een lentefair op vrijdag 7
april.
In deze nieuwsbrief ziet u een flyer afgedrukt. Voor de
kinderen is er een prachtig programma georganiseerd.
Het is de moeite waard om op die dag even te komen
kijken.
Paasviering
Op donderdag 13 april gaan we het paasfeest vieren. Deze
paasviering wordt gehouden in één van de klaslokalen. Alle
kinderen en leerkrachten werken mee aan deze viering.
Deze viering zal worden gehouden aan het eind van de
morgen. Na de viering gaan
de leerlingen in het lokaal van groep 1/2 genieten van een
paasmaaltijd. De activiteitencommissie verzorgt de
paasmaaltijd.
Tijdens de ochtend mogen de leerlingen nog paaseieren
rondom het schoolgebouw gaan zoeken.
Om 13.00 uur zijn de leerlingen vrij.

CBS de Kiel Rolderstraat 18 7849 PC de Kiel tel:0591-381218 info@cbsdekiel.nl

Leuke activiteiten in samenwerking met de Slagkrooie
Door gebruik te maken van elkaars kwaliteiten willen we ons
onderwijs aanbod verbeteren en verbreden. In de maanden mei en
juni gaan we op dinsdagmiddag gezamenlijk activiteiten doen.
Sommige kinderen doen dit op de Kiel en anderen doen dit op de
Slagkrooie. Binnenkort ontvangt u meer informatie.
Klussenochtend
Zaterdag 8 april is er weer een klussenochtend. We hebben het
schema weer opgenomen in deze nieuwsbrief

2e klussenzaterdag
8 april 2017
Contactpersoon: nnb
 nnb
Ouders van:
Bram Nijboer
Marieke, Mariska en
Marcel Eising
Silvijn en Ditte Thiele
Ryan Kootstra
Rick en Sander Bos

Nieuws uit de groepen
Winnaar puzzeltocht

Bureau “Halt” op school

De winnaar van de puzzeltocht is.....
Menno Moes. Van harte
gefeliciteerd!

De kinderen van groep 7 en 8 hebben vanmorgen les gehad over
online veiligheid. Ze hebben er veel van opgestoken! # bureau
Halt.

Heerlijk buiten aan het 'krijten".
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Museumschatten

De schatjes van groep 4-5 en 6 zijn vandaag op zoek geweest naar hun museumschatje bij het
openluchtmuseum Ellert en Brammert . We hebben een leuke ochtend gehad!

Dode hoek

Groep 6-7 en 8 hebben vandaag een theorieles gehad over de dode hoek, binnenkort volgt de
praktijkles. Het was erg leerzaam! Meneer, bedankt voor de goede en leuke uitleg.

Week van het geld

In het kader van 'de week van het geld' kwamen er 2 medewerkers van de Rabobank Borger om samen
met de kinderen van groep 6,7 en 8 een quiz te doen om de kennis over geld te testen. De kinderen zijn
met vlag en wimpel geslaagd!
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