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Belangrijke data:
Maandag
1 april
Woensdag 10 april
donderdag 11 april
vrijdag
12 april
donderdag 18 april
vrijdag
19 april
zondag
21 en maandag 22 april
donderdag 25 april
donderdag 25 april
zaterdag 27 april
maandag 29 april t/m vrijdag 3 mei
zondag
5 mei

ouderavond
leesvirusfeest
uitgifte Info nummer 14
Koningsspelen
Paasviering
Goede vrijdag
Pasen
uitgifte Info nummer 15
oud papier
Koningsdag
meivakantie
Bevrijdingsdag

ouders/verzorgers
groep 6
groep 1 t/m 8
groep 1 t/m 8
groep 1 t/m 8

groep 1 t/m 8

Nieuws uit het team
Ouderavond
Op maandag 1 april organiseren we in samenwerking met het bestuur een ouderavond over de
voorgenomen fusie met CBS De Slagkrooie. De schoolkring en de mr van onze school hebben dit
schooljaar al verschillende gesprekken gevoerd met het bestuur. Op deze avond zal ook de heer Piet van
Kesteren aanwezig zijn. In deze nieuwsbrief leest u meer informatie over de ontwikkelingen.

Koningsspelen
Op vrijdag 12 april doen we weer mee aan de koningsspelen. De leerlingen van de midden- en bovenbouw
sporten weer op de sportvelden van Schoonoord. Ook in de sporthal vinden de nodige sportactiviteiten
plaats. Binnenkort ontvangen de leerlingen meer informatie. De onderbouw blijft op de Kiel. De leerlingen
van de Slagkrooie en de peuters van Kids First komen dit jaar sporten op ons sportveldje.

Ateliers
Maandag 25 maart starten we met de derde ronde. Deze keer hebben een kunstenaar uitgenodigd die de
leerlingen gaat leren hoe ze een portret moeten tekenen. Ook dit keer zal een groepje leerlingen van de
Slagkrooie deelnemen aan de activiteiten.

Aanschaf touchscreens
Deze week zijn onze digiborden vervangen door touchscreens. We zijn erg blij met deze vervanging.
Een onderscheidende eigenschap van het touchscreen is een scherp, helder en contrastrijk beeld voor een
duidelijke weergave van de lesstof.
Paasviering
Op donderdag 18 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.

Nieuws van het bestuur
Coevorden, 25 maart ‘19

Aan : ouder(s)/verzorger(s) van onze leerlingen van CBS De Kiel
collega’s
Betreft : fusie CBS de Kiel met CBS de Slagkrooie

Geachte ouder/verzorger, beste collega,
Afgelopen week heeft de schoolkring/MR van jullie school haar instemming gegeven op het verzoek van het
schoolbestuur om een fusie aan te gaan met CBS De Slagkrooie. Vanaf september ’18 zijn de schoolkring/MR en ik in
gesprek geweest om te verkennen en te onderzoeken of zo’n fusie mogelijk kan worden.
Met ingang van 1 augustus ’19 zal de fusie een feit zijn. Voor de leerlingen van CBS De Kiel, hun ouders en
leerkrachten verandert er dan heel weinig tot niets. De samenwerking op allerlei terreinen zoals die nu ook plaatsvindt
zal verder voortgezet en ontwikkeld worden. Hierbij staat het belang van onze leerlingen en hun ontwikkeling altijd
voorop. Het doel van het bestuur is dat in De Kiel onderwijs blijft aangeboden worden voor alle leerjaren!
Wat wel verandert, is het feit dat de school en haar leerlingen administratief ondergebracht worden bij CBS De
Slagkrooie. Daardoor wordt aan iedere ouder gevraagd of zij/hij hun kind(eren) officieel wil inschrijven bij CBS De
Slagkrooie. Het schoolgebouw van De Kiel blijft de lesplaats voor deze leerlingen en wellicht ook andere leerlingen die
baat hebben bij het onderwijssysteem dat hier wordt aangeboden.
Hoe één en ander in z’n werk gaat en om iedereen in de gelegenheid te stellen vragen en/of opmerkingen te maken,
organiseren we in samenwerking met jullie schoolkring/MR op maandagavond 1 april een ouderavond in de school
(aanvang: 19.30 u.). U bent dan van harte welkom.
Mochten er vragen en/of opmerkingen zijn n.a.v. deze brief, dan kunt u/kun jij contact met mij opnemen.
Ik wens alle betrokkenen (leerlingen, hun ouders, collega’s) veel succes toe nu en zeker ook na 1 augustus ’19.
Met vriendelijke groet,
Piet v. Kesteren
Algemeen directeur Fiers
piet.vankesteren@fiers.nu
Tel. 06-20158591

Nieuws uit de groepen
Open dag
Dinsdagavond hebben we, onder grote belangstelling, ons project ‘ziek zijn’ gepresenteerd.

Boomfeestdag
Ondanks de regen en de wind een leuke en leerzame morgen gehad. De groepen
6 en 8 hebben deelgenomen aan allerlei activiteiten zoals: een insectenhotel
maken, sport/spel, vuur en natuurlijk boompjes planten.

Gisterochtend hebben we weer mogen luisteren naar mooie verhalen in
het Drents.

