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Belangrijke data:
donderdag 23 mei
donderdag 23 mei
donderdag 30 mei
vrijdag
31 mei
maandag
3 t/m vrijdag 7 juni
zondag
9 t/m maandag 10 juni
dinsdag
11 t/m vrijdag 14 juni
donderdag 13 juni

schoolreis
oud papier
Hemelvaartsdag
vrije dag
junivakantie
Pinksteren
avond 4 daagse Schoonoord
uitgifte Info nummer 17

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

Nieuws uit het team
Schoolreis en kamp
Op donderdag 23 mei gaan alle groepen op schoolreis naar “de Waarbeek” in Hengelo. Over de schoolreis is
ondertussen een brief meegegaan voor verdere informatie. Het kamp voor groep 8 is verplaatst naar de
laatste schoolweek. Nadere informatie over het kamp volgt.

De avondvierdaagse
Van dinsdag 11 juni tot en met vrijdag 14 juni wordt er weer een
avondvierdaagse georganiseerd in Schoonoord. We nodigen de
leerlingen van onze school ook uit om mee te doen aan dit sportieve
festijn.

De plantenbakken
Ook de laatste bakken zijn nu gevuld. De rode koolplanten doen het erg
goed. Ook de kruiden in de kruidenbak groeien uitstekend. De heer Schenk
gaat binnenkort de grote bak weer vullen. We zijn benieuwd wat daar in
komt. Maandagmiddag gaan we naar het museum Ellert en Brammert. Het
is de bedoeling dat we weer zonnebloemenpitten gaan zaaien. Aan het
eind van de zomer weten we dan wie de grootste zonnebloem heeft.

Vervanging
Juf Elleke is na de meivakantie met zwangerschapsverlof gegaan. We wensen haar een fijne tijd toe. In de
maand mei wordt juf Elleke vervangen door juf Ilse en juf Marieke. Per 1 juni komt er een vaste vervangster.
Daar zijn we heel blij mee. Binnenkort zal ze zich aan u voorstellen

Nieuws uit de groepen
Donderdag 9 mei hebben we op een leuke
manier veel geleerd over dinosaurussen in
Dinoland bij Zwolle. Wij hebben opdrachten
gemaakt, een speurtocht met opdrachten
gelopen. Het was een leuke, gezellige dag. Om
alle foto’s te bekijken kunt u op de onder
staande link klikken.

https://www.facebook.com/cbsdekiel/photo
s/pcb.649213678842350/64921286217576
5/?type=3&theater

Wij zijn donderdagmorgen 16 mei naar het
Drents archief geweest. Daar hebben wij
geleerd over het eten en drinken van vroeger
d.m.v. een spel. Om alle foto’s te bekijken kunt u
op de onder staande link klikken.

https://www.facebook.com/pg/cbsdekiel/po
sts/?ref=notif

Na het Drents archief zijn wij naar het Drens museum gegaan. Daar werden we in 2 groepen verdeeld,
onder en bovenbouw. De bovenbouw heeft op een leuke manier veel geleerd over vroeger. Ze kregen een
voorwerp van nu en moesten in het museum het zelfde voorwerp zoeken, maar dan van vroeger. Ook
kregen wij les in etiquette. Dames gaan voor, behalve als je de trap oploopt. De onderbouw kreeg een
rondleiding. De kinderen vonden het super leuk.

https://www.facebook.com/cbsdekiel/?epa=SEARCH_BOX

