INFO 15
20 april 2017

belangrijke data voor de komende periode
vrijdag 21 april
Koningsspelen
maandag 24 t/m vrijdag 28 april
meivakantie
donderdag 27 april
Koningsdag
vrijdag 5 mei
Bevrijdingsdag (kinderen vrij)
donderdag 11 mei
studiemiddag(kinderen vrij)
woensdag 17 mei
koffiemorgen
donderdag 18 mei
uitgifte Info nummer 16
donderdag 18 mei
oud papier
dinsdag 23 mei
inloopmiddag
donderdag 25 mei
Hemelvaartsdag
vrijdag 26 mei
vrij

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

Nieuws uit het team
Enthousiaste ouders
Enige jaren geleden was er op de woensdagmiddag een knutselclub in het dorpshuis van
Schoonoord. Jammer genoeg is de club ter ziele gegaan. Enkele ouders van CBS de Slagkrooie
hebben plannen ontwikkeld om de knutselclub nieuw leven in te blazen.
Het knutselen zal plaatsvinden in de schoolzaal van CBS De Slagkrooie. De kinderen krijgen
binnenkort meer informatie. De eerste knutselmiddag is op woensdagmiddag 24 mei. Ook de
kinderen van De Kiel zijn van harte welkom.
Een pluim voor onze ouders
Op zaterdagmorgen 8 april kreeg ons gebouw van buiten een flinke opfrisbeurt. Ouders gewapend
met emmers, sponzen, borstels, enz zijn enige uren bezig geweest om alle ramen weer schoon te
maken. Ook de dakgoot en de vlaggenmasten werden onder handen genomen door onze ouders.
We willen de ouders die geholpen hebben ontzettend bedanken.
De paasviering
Op donderdag 13 april hebben in het lokaal van groep 1 en 2 Pasen gevierd. Het was een fijne
viering, waarin prachtige paasliederen werden gezongen. Samen met de juffen hadden de
kinderen deze viering voorbereid. We kunnen met een gevoel terug kijken op deze paasviering.
De paasviering werd afgesloten met een paasmaaltijd. Heerlijke broodjes en verse eieren werden
geserveerd. De kinderen genoten van de maaltijd. We willen de ouders die geholpen helpen bij de
voorbereiding hartelijk danken.
Groepsbesprekingen
Op dinsdag 11 april vonden de groepsbesprekingen plaats. Juf Tineke bespreekt dan met alle
leerkrachten de vorderingen van de individuele leerlingen en van de groep.
Doekoe-actie
Vorige week hebben we de spelmaterialen van de
supermarkt ontvangen. We denken dat we nu weer
voldoende spelmateriaal voor de kinderen
beschikbaar is. We willen alle ouders bedanken die
voor ons hebben gespaard
Jubileum juf Jeannet donderdag 4 mei
Op deze dag vieren we feest. De kinderen hoeven
geen eten en drinken mee te nemen.
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Nieuws uit de groepen
Lentefair
Vrijdag 7 april hebben we een lentefair gehouden, het was gezellig en er was veel
belangstelling. Voor de kinderen was er een loopfietsenrace, blikgooien en ponyrijden.

De Kiel opent school- en dorpsplein
De Kiel - Het vernieuwde school- en dorpsplein in De Kiel is zaterdagmiddag geopend. De
school en het dorpshuis beschikken nu over een fraai plein, waar jong en oud terecht kan.
De speelplaats bij de school is nu ook buiten schooltijden geopend. Vrijwilligers verzetten
veel werk. Zo werd de bestrating aangepast en kwam er een jeu de boulesbaan. De
kinderen maakten er vanmiddag al druk gebruik van. Ook ouderen kunnen zich hier
vermaken met het spel.

Wethouder Jeroen Huizing was aanwezig bij de opening. Voorzitter Jaap Ruiter van
Dorpsbelangen De Kiel heette iedereen van harte welkom, waarna hij het woord gaf aan
Evert Thiele. Thiele was jarenlang directeur van de basisschool en was voorheen wethouder
in de gemeente Coevorden. Hij sprak lovende woorden richting vrijwilligers, Eise Boersma
van Vereniging Protestants-Christelijk Basisonderwijs en Dorpsbelangen. 'Ik pleit ervoor, dat
er een werkgroep onderhoud komt. Zo blijft het plein mooi.' Boersma was blij met het plein
en was eveneens verheugd over de oproep voor het vormen van een onderhoudsgroep.
Tot slot was het tijd voor een drankje en konden de kinderen deelnemen aan een
wedstrijdje op de jeu de boulesbaan.

Paaseitjes zoeken

Alle kinderen mogen paaseitjes zoeken die de kinderen van groep 8 hebben verstopt!
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Schoolvoetbal

School voetbaltoernooi 2017 in Dalen. Team de Kiel/ de Slagkrooie heeft het goed gedaan!

Paasmaaltijd
Na de paasviering hebben we genoten van een heerlijke paasmaaltijd met elkaar.

Paasviering met alle groepen.

Cito eindtoets/entreetoets.
Met deze 'succesfles' moet het zeker
goed
komen! 😊#eindcito/Entreetoets
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