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Sinterklaasfeest
studiemiddag
kinderen ’s middags vrij
uitgifte Info nummer 7

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

Nieuws uit het team
Sinterklaasfeest
Op dinsdag 5 december komen Sinterklaas en zijn Pieten naar de Kiel. Dan vieren we met z’n allen
het Sinterklaasfeest!
We verwachten de kinderen dinsdagmorgen 5 dec. uiterlijk om 8.25 uur op school .
Om 8.30 uur komt de Sint op school. We verwelkomen de Sint en zijn Pieten op de parkeerplaats,
waarbij alle (groot)ouders en andere belangstellenden van harte welkom zijn.
De Sint heeft ons laten weten dat hij samen met zijn Pieten in een helikopter naar de Kiel komt.
De parkeerplaats bij het dorpshuis moet vrij blijven, daar kan niet geparkeerd worden deze ochtend.
Daarna gaan de kinderen naar binnen om het sinterklaasfeest te vieren. De kinderen hoeven geen
eten en drinken mee naar school. Alle kinderen zijn om 11.45 uur vrij!

Studiemiddag
Donderdagmiddag 23 november komen alle leerkrachten van de Kiel bijeen om over allerlei
onderwijszaken te spreken. In samenwerking met de binnenhuisarchitect gaan we nadenken hoe we
de frisse en geschilderde ruimten gaan indelen. We zijn zeer benieuwd hoe het gaat worden. Deze
middag worden we ook geïnformeerd over de “Werelden van Gynzy”. Een medewerker van Gynzy zal
ons bijpraten over de mogelijkheden van dit systeem.

De techniekklas
In januari starten we weer met de techniekklas. We mogen als school één leerling afvaardigen. Dit
schooljaar worden de lessen gegeven in een klaslokaal van CBS De Schutse. Ook leerlingen van de
Slagkrooie zullen deze lessen gaan volgen. We gaan er vanuit dat de ouders zelf zorgen voor her
vervoer naar Aalden. De ervaring leert dat dit geen probleem oplevert.

Nieuws uit de groepen
4 op een rij met tafelsommen.

Alle kinderen van groep 3 hebben een
veilig en vlot diploma behaald.
Toppers!

Samen spelen en leren. De een
tellen, de ander positie bepalen.
Wat hebben ze het goed gedaan.
Dan verdien je een sticker.

Vandaag hebben de kinderen van groep 1 t/m 5
het pietenracespel gespeeld. Aansluitend hebben
we de schoen gezet. We hopen dat alles goed
gaat met de pakjes...

Vandaag hebben de kinderen van groep 7 en 8
"politieles" gehad van de wijkagent. Ze vonden het
erg leuk!
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