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Belangrijke data:
maandag 22 januari
maandag 22 januari
woensdag 24 januari
donderdag 25 januari
donderdag 1 februari

nascholing onderbouw leerkrachten
kinderen onderbouw vrijdag
voorleesontbijt
oud papier
uitgifte info nummer 10

leerkrachten onderbouw
kinderen onderbouw
groep 1 t/m 8
groep 1 t/m 8

Nieuws uit het team
Dit is alweer de 9e nieuwsbrief van dit schooljaar, maar de eerste in 2018. Allereerst willen we u natuurlijk
alle goeds toewensen voor dit nieuwe jaar en we hopen dat het voor u en voor onze school een goed jaar zal
zijn.

Toetsen
Twee keer per jaar maken alle leerlingen landelijk genormeerde toetsen van het Cito voor
bv. rekenen, (begrijpend) lezen, spelling en taal. De resultaten van deze toetsen worden
op school in de computer ingevoerd. Op deze manier krijgen we een goed beeld over de
ontwikkeling van de kinderen door de jaren heen. Het stelt ons tevens in staat te bekijken
op welk niveau een kind/groep scoort om zo tijdig problemen te signaleren en hulp te
kunnen bieden. De toetsen worden afgenomen in week 3 en 4.

Voorleesontbijt
Woensdag 24 januari hebben we weer een voorleesontbijt. De kinderen mogen in pyjama naar school
komen. Ze mogen ook dekens, knuffels en kussens meenemen. Graag ook gewone kleding mee, dan
kunnen de leerlingen na het ontbijt omkleden. Er wordt op die morgen voorgelezen en gezamenlijk ontbeten.
We hopen dat het een gezellige morgen wordt. Meneer Boersma zal die morgen voorlezen.

Specialist het jonge kind
Maandag 22 januari is de laatste cursusdag van de Opleiding “specialist het jonge kind”. Juf Elleke en juf
Jeannet mogen dan hun diploma in ontvangst nemen. Wij zijn trots op onze juffen en feliciteren ze van harte
met hun diploma. De leerlingen van groep 1,2 en 3 zijn die dag vrij.

De open dag.
Op dinsdag 13 maart is er een open dag op CBS De Kiel. Voor deze open dag worden alle belangstellenden
uitgenodigd. Ouders, grootouders en andere familieleden zijn van harte welkom. Maar natuurlijk zijn de
inwoners van de Kiel en omgeving ook van harte welkom. Op deze open dag hebben de leerlingen een
belangrijke taak. Zij zullen de geïnteresseerde bezoekers o.a. vertellen welke gesprekken zij voeren over
hun werk met de leerkrachten, hoe zij in overleg met de leerkracht bepalen welke taken ze gaan uitvoeren.
Ook zullen de leerlingen rondleidingen verzorgen en tevens vertellen hoe er in de verschillende ruimten
gewerkt wordt.
Voetstappen in het zand. De kinderen van groep 1
en 2 hebben geëxperimenteerd met speelzand,
speeldieren en hun eigen schoenen.

Vanmiddag hebben we onder leiding van Liba
Tsjechische gebruiken tijdens kerst geleerd. Eerst
vertelde Liba ons er wat over en daarna hebben
we koekjes gebakken en versierd. Liba, super
bedankt voor de leuke en leerzame middag!

Woensdagavond hebben we samen met de ouders genoten
van een kerstdiner. Alle ouders bedankt voor het gemaakte
gerecht. We hebben een fijne avond gehad samen.

N.a.v. van het verhaal uit
Trefwoord vanmorgen
hebben de kleuters dit huis
gemaakt. Vier vrienden
laten de verlamde man
door het dak naar beneden
zakken.

