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belangrijke data voor de komende periode
Dinsdag 11 september
Informatie avond
Maandag 24 september
Sponsorloop “Wij lopen voor water”
Maandag 24 september
Voorstelling Kunst en Cultuur
Dinsdag 25 september
Studiemiddag (kinderen vrij)
Donderdag 27 september
Oud papier
Donderdag 27 september
Korfbaltoernooi
Vrijdag 28 september
Korfbaltoernooi

alle groepen
Groep 1 en 2
Team

Een nieuw schooljaar ligt voor ons. Allereerst zijn we natuurlijk blij dat iedereen
gezond en uitgerust terug is op school. Wij hebben zin in het nieuwe jaar.
We hopen samen met de kinderen, samen met u, op een goed schooljaar.
Het nieuwe schooljaar
ligt weer voor ons.
Een jaar waarvan
we nog niet weten
hoe het zal verlopen.
Een jaar dat weer
bol zal staan
van de contacten.
Leerkrachten met leerkrachten,
kinderen,
ouders en verzorgers,
kinderen met kinderen,
……
We bidden God
om ons te helpen
in Zijn Geest
in het nieuwe schooljaar
met elkaar in school
om te gaan.
Betrokken en bewogen.
Om zo elkaar en onszelf
tot ons recht
te laten komen.
Team Cbs de Kiel
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Nieuws uit het team
Schoolkalender
Woensdag heeft u de schoolkalender ontvangen. Alle nodige informatie over het schooljaar kunt
u in deze kalender vinden. Bewaar de kalender goed.
Informatieavond
Op dinsdagavond hebben we een informatieavond
voor alle groepen georganiseerd. Op deze avond
vertelt de leerkracht wat er in dit schooljaar aan de
orde komt. Ook is er aandacht voor de regels en
routines. U heeft woensdag al een uitnodiging
ontvangen.
Juf Michon gaat trouwen
Op vrijdag 21 september gaat juf Michon trouwen. De
kinderen van de bovenbouw zijn voor dit
huwelijksfeest uitgenodigd. De kinderen van deze
groep ontvangen vandaag een brief.
De overige leerlingen zijn deze middag vrij. Deze kinderen ontvingen hier woensdag een brief
over.

Hallo allemaal,
De meeste mensen hebben mij al gezien of gesproken, maar in deze eerste
nieuwsbrief van dit nieuwe schooljaar, wil ik mij graag even aan jullie
voorstellen.
Ik ben Hieke Jansema en dit jaar ben ik de juf van groep 6-7 en 8. Ik ben 35
jaar en woon samen met mijn 3 kinderen Luca (8 jaar), Zoe (5 jaar) en Gino
(2 jaar) in Hoogeveen.
Na 10 jaar op de Picardtschool in Coevorden gewerkt te hebben, kreeg ik de
mogelijkheid om een nieuwe uitdaging aan te gaan hier op school. Ik heb er
veel zin in en hoop hier met iedereen een fijne tijd te krijgen.

Nieuws uit de groepen
Kleuternieuws
Wij beginnen dit jaar met 8 kinderen in groep 1 en 2.
Linden en Feline zijn 4 jaar geworden, wij vinden het heel erg leuk
dat jullie bij ons op school komen. De kinderen zijn al weer gewend
en vinden het leuk om weer samen te spelen en werken.
Het eerste thema van het nieuwe schooljaar is, heel toepasselijk:
de school. In de klas hangt al een zelfgemaakte
verjaardagskalender. Kom eens kijken.
Ook zal in de hal steeds de nieuwe letter hangen. Zoek samen met
uw kleuter iets op wat met deze letter begint. Zo leert een kind om
“huiswerk” te maken voor later en u blijft betrokken bij het
onderwijs.
Maandag 24 september hebben de kleuters een voorstelling van
K&C. De voorstelling begint om 10.45 uur. Wij vertrekken om
10.30 uur naar de Slagkrooie in Schoonoord.
Is er een vader/moeder die mee kan rijden, graag opgeven bij juf
Jeannet.
Een hr.gr. Jeannet.
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Nieuws uit groep 3, 4 en 5
De eerste week zit er al weer op en wat was het een leuke, gezellige maar ook een drukke week.
We hebben al hard gewerkt.
Groep 3 heeft al 3 woordjes geleerd: ik,
maan en roos. Ook het werken in het
werkboekje gaat goed. Als u benieuwd
bent, kom dan gerust even binnen met
uw kind. Ze kunnen u alles vertellen.
Ook tijdens de informatieavond komt dit
uitgebreid aan bod.
Groep 4 gaat met rekenen verder met sommen onder de 10, plus/min maar ook splitssommen.
We werken met taal over de verschillende kamers in huis, meubels en in welke kast hoort nou
een pakje boter?
Groep 5 rekent bij juf Jeannet/ juf Aukje en dit werkt erg goed. We werken met taal over het
alfabet. Wilt u dit thuis nog eens met de kinderen opzeggen?
Nieuws uit groep 6,7 en 8
Na een heerlijke vakantie zijn we allemaal weer helemaal uitgerust op school gekomen, waar het
best wel weer beetje wennen was voor de kinderen. Twee nieuwe leerkrachten met toch soms
wat andere regels en gewoonten. Ook zijn de kinderen allemaal weer een jaartje omhoog
gegaan, dus andere boeken, nieuwe schriften, kortom; het begin van het schooljaar!
Aanstaande dinsdag tijdens de informatieavond zullen wij het één en ander uitleggen over het
reilen en zeilen in de groep.
Met vriendelijke groeten, Juf Hieke en juf Michon.
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