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belangrijke data voor de komende periode
maandag 11 september
schoolfotograaf
maandag 18 september
nascholing onderbouw
dinsdag 19 september
studiemiddag
dinsdag 19 september
kinderen ’s middags vrij
donderdag 21 september
oud papier
donderdag 21 september
uitgifte Info nummer 2

groep 1 t/m 8
groep 1 t/m 3
team
groep 1 t/m 8
groep 1 t/m 8

Feestelijke opening van het schooljaar
Fiers is nu de naam van onze vereniging. We zijn erg blij met de nieuwe verfrissende naam. Op
maandag 4 september werd dit feestelijk bekend gemaakt. Op het schoolplein werd de oude vlag
gestreken en de nieuwe gehesen. Juf Tineke verwelkomde alle kinderen en ouders en tevens
vertelde ze iets over de naamswijziging. In een bijlage bij deze nieuwsbrief leest u er meer over.

Nieuws uit het team
De Burgemeester op school
In het kader van Oktobermaand Kindermaand komt de burgemeester woensdag 13
september 2017 van 10.00 tot 11.00 uur bij ons op school
De burgemeester geeft op onze school het officiële startsein voor de promotie rond het culturele
evenement.
Oktobermaand Kindermaand wordt georganiseerd om kinderen, met hun (groot)ouders, kennis te
laten maken met kunst, cultuur en erfgoed in Drenthe. Niet voor ieder kind is het vanzelfsprekend
om musea of theaters te bezoeken en deel te nemen aan culturele activiteiten. Met het gratis
aanbod voor kinderen neemt Oktobermaand Kindermaand veel drempels weg.
De programmaboekjes worden, na de Burgemeestersactie op uw school, uitgedeeld aan alle
basisschoolleerlingen in Drenthe. Ook in Groningen en Friesland gaat op deze dag het project
van start.
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Het programma ziet er als volgt uit:
Programma
10.00 uur
Ontvangst (loco)burgemeester door de hele school.
10.10 uur
De burgemeester gaat naar de bovenbouwgroep en vertelt de leerlingen over
Oktobermaand Kindermaand.
10.20 uur
Verjaardagsspel met de burgemeester als quizmaster.
10.45 uur
Afsluitende activiteit
11.00 uur
Einde Burgemeestersactie.
De schoolfotograaf
Maandag 11 september komt de fotograaf bij ons op school. Kinderen die
nog geen vier jaar zijn mogen natuurlijk ook op de foto. In de loop van
de morgen komt fotograaf bij ons op school. De precieze tijd is moeilijk
aan te geven.
U ontvangt een paar weken na het fotograferen een persoonlijk
wachtwoord met code waarmee u via internet de schoolfoto's van uw
kind kunt bestellen.
Bewaart u deze code goed! Wellicht is het verstandig om hier een foto
van te maken, zodat de inlogcode en wachtwoord bewaard blijven als de
inlogflyer onverhoopt kwijt is geraakt.
Wanneer u de schoolfoto’s bestelt, krijgt u bij een voordeelset van de
individuele foto de klassenfoto gratis! Ook kunt u via internet andere
formaten foto’s, canvas, verschillende soorten plaatmateriaal,
broodbakjes met naam en dergelijke bestellen.
Onderstaand ziet u de achtergrond van dit jaar. Felle kleuren staan hier erg mooi bij.

Jaarkalender
Maandag 4 september ontving uw kind de jaarkalender. Hierin staat allerlei informatie die
betrekking heeft op school. Ook data van activiteiten vindt u op de kalender. Wilt u de kalender
goed bewaren?
Nieuws van de opbouwwerker
Opbouwmedewerker Daan Heuver is weer begonnen met zijn werkzaamheden. In de bijlagen bij
deze nieuwsbrief leest u meer over zijn activiteiten.
Onderwijsontwikkelingen
Alle leerlingen gaan over enige weken werken met chromebooks en tablets. Volgende week
worden de chromebooks geïnstalleerd. Ook willen we een start maken om de lokalen en de
gangen op te knappen. De muren worden geverfd en er komen o.a. gezellige zitjes. Met deze
activiteiten zetten we weer een stap om ons onderwijs te verbeteren
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Nieuws uit de groepen

We werken over Agent en Boef in de onderbouw. Vanmorgen hebben we het spel 'Gooi, tel en
bedek' gespeeld.

Selfie challenge
Tot op heden hebben we drie foto’s ontvangen. Mocht je nog een foto hebben gemaakt
dan kun je de foto nog opsturen naar info@cbsdekiel.nl Dit kan t/m 13 september.

Gisteren hebben we geleerd om woorden op volgorde van het alfabet te zetten. Vandaag
hebben we dit herhaald d.m.v. een spelletje.

Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerkrachten van basisschool de Kiel,

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

Graag stellen wij ons aan u voor.
Vanaf dit schooljaar kunt u ons op scholen in Coevorden tegenkomen.
Wij zijn Claudia Bergsma, Daan Heuver en Anouk Ensink.
Gezamenlijk zijn wij het aanspreekpunt voor professionals en ouders als het gaat om opvoeden/of opgroeivragen, maar ook op gebied van zorg en veiligheid.
Opgroeien en opvoeden is een breed begrip.
Daaronder valt bijvoorbeeld zindelijkheid, eet problemen, overgewicht, boze buien, opvallend of
druk gedrag op school/thuis, 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 iedere eerste donderdag van de maand van 11:30 tot 12:15 uur
aanwezig op school voor het beantwoorden van uw vragen.
Daarnaast is Daan iedere woensdag en donderdag aanwezig in het dorpshuis.
Mailen of bellen kan ook, zie onderstaande contactgegevens.
Claudia en Anouk kunnen op vraag van ouders en/of professionals aanwezig zijn.
Hartelijke groeten,
Claudia, Daan en Anouk

Anouk Ensink
Jeugdverpleegkundige
a.ensink@ggddrenthe.nl
0592 306 300

Claudia Bergsma
Maatschappelijk werker
cbergsma@mwcoevorden.nl
085 27 35 256

Daan Heuver
Opbouwwerker
d.heuver@mwcoevorden.nl
0633133269/0852735256
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