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woensdag 23 januari
vr 25 jan 1 en 8 feb
donderdag 31 januari

belangrijke data voor de komende periode
voorleesontbijt
schoolschaatsen
oud papier

groep 1 t/m 8
groep 3 t/m 8

IJspret op De Kiel
Sinds woensdag heeft de school een prachtige ijsbaan.
Op deze baan kan volop gespeeld worden. We willen de
vader van Gijs en Bram bedanken. Hij heeft deze prachtige
ijsbaan gemaakt. Op de site van de krant van Coevorden huis
aan huis zijn nog meer foto‟s te bewonderen.

Nieuws uit het team
Nieuwe rekenmethode
Volgend schooljaar starten we met een nieuwe rekenmethode. De komende tijd gaan we
uitzoeken welke methode het best bij ons past. We houden u op de hoogte.
Inloopmiddagen.
U krijgt de komende tijd de gelegenheid om het werk van uw kind wat vaker te bekijken. Uw kind
mag het werk aan u laten zien. De leerkracht is dan ook aanwezig om eventuele vragen te
beantwoorden. Op donderdag 31 januari is de eerste inloopmiddag voor de groepen 3 t/m 8. Tijd:
15.30 uur tot 16.30 uur. De ouders van groep 1/2 krijgen via de leerkracht te horen wanneer de
eerste inloopmiddag gepland wordt.
Tussenschoolseopvang
U ontvangt vandaag een brief over de tussenschoolse op CBS De Kiel. We
willen graag als school de kosten voor deze opvang zo laag mogelijk houden.
De directie en de schoolkring van CBS De Kiel zijn op zoek naar oplossingen.
We hopen dat we op uw medewerking kunnen rekenen.
Schoolschaatsen
Eind januari en begin februari gaan we in Assen schaatsen. Juf Ankie zal op
die drie vrijdagmiddagen schaatsles geven. Op deze vrijdagmiddag
vertrekken we om 12.30 met de bus naar Assen. U heeft hier deze week een
brief over ontvangen.
Werken aan wat werkt
Week 2 en 3
Ik kan goed om hulp vragen als dat nodig is
Op school gaan we goed letten op kinderen die om hulp vragen als ze er zelf niet
uitkomen. Sommige kinderen vinden het vervelend om om hulp te vragen omdat ze
bang zijn voor „dom‟ uitgemaakt te worden. Andere kinderen vragen heel vaak hulp,
uit onzekerheid over hun eigen kunnen. “Wat goed dat je aan mij vroeg om je te
helpen bij het pakken van de hagelslag bovenin de kast. Je probeerde het zelf,
maar ik ben een beetje langer!” “Ik zag dat je me eigenlijk wat wilde vragen, maar
het toch zelf eerst ging proberen. Een kanjer ben je!”
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Geld voor Tejas
In december en de eerste schoolweek van januari hebben we € 23,43 opgehaald. Iedereen
bedankt!
Activiteiten commissie:
Zo te horen zijn er al veel vetbollen verkocht. Het weer werkt ook heel goed mee.
Zorgt u er voor dat het geld op tijd bij de juf wordt ingeleverd. Bij voorbaat dank.
De GMR
Via de nieuwsbrief willen wij graag meer bekendheid geven over de bezigheden van de GMR.
Vanaf nu willen wij u hierover regelmatig informeren.
Dinsdag 22 januari ‟13 vergaderen wij in de Fontein te Sleen.
Tijdens deze vergadering komen o.a. de volgende punten aan de orde:
• De toekomst van onze scholen van de Vereniging.
• Hoe kunnen wij onze scholen profileren.
• Toezichthoudend lid van het Bestuur.
Over dit laatste punt iets meer.
Na de laatstgehouden ledenvergadering zijn de statuten van de VPCBO gewijzigd met het oog op
de Code Goed Bestuur. Wij mogen als GMR een lid voor het toezichthoudend deel van het bestuur
voordragen.
Een ieder, die denkt een bijdrage te kunnen leveren op het gebied van financiën,
onderwijskundig beleid of algemeen bestuur, roepen wij van harte op zich bij de directeur te
melden.
Namens de GMR , Ada van Breevoort
Voorleesontbijt op woensdag 23 januari.
Aanstaande woensdag mogen de kinderen in hun pyjama op school komen, een knuffel en kussen
mogen ook meegenomen worden.
We gaan samen ontbijten en er wordt
voorgelezen.
Het thema is “feest”, misschien pas over
honderd nachtjes slapen.
Feest dat komt, waar je al voorpret voor hebt,
waar je je op kunt verheugen.
We hebben een voorlezer gevonden die zich
erg op “iets” verheugt, het duurt nog wel iets
langer dan 100 nachtjes slapen, maar dan
wordt het vast een heel groot feest.
Voor elke groep is er een feestelijk
voorleesboek, dat de juffen in de we(e)k(en)
na het voorleesontbijt voor kunnen lezen.
We verwachten dat de kinderen na het voorleesontbijt in hun eigen kleren de lessen vervolgen.
Nieuws uit de groepen
Kleuternieuws
De kinderen vonden het fijn dat ze weer naar school konden. Wij werken natuurlijk over de
winter. Als er in de winter sneeuw is kunnen wij een sneeuwpop maken, sneeuwballen gooien en
een iglo maken. Als het vriest kunnen wij schaatsen, glijden.
In de winter moeten wij denken aan oude mensen, die durven niet naar buiten, aan de dieren in
het bos en aan de vogels, die hebben geen/te weinig eten.
Wij hebben een lied over sneeuw geleerd.
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Wij bespreken iedere dag welke dag het is, de datum, welke maand/jaargetijde en het weer.
Deze week hebben groep 1 en 2 cito taal gemaakt, volgende week is cito rekenen aan de beurt.

Groep 3, 4 en 5
In groep 3 zijn we begonnen met kern 6. Bijna alle letters zijn aangeboden. Deze week hebben we
de woorden geit en uil geleerd. Nu hebben we dus de ei en ij geleerd. Nu gaan we oefenen
wanneer we welke ei/ij moeten gebruiken.
Er zijn een aantal vragen over de spelling in groep 5. Het niveauverschil tussen groep 4 en 5 is
erg groot. In groep 4 zijn de woorden nog veel fonetisch; dit betekent hoe je het zegt, zo schrijf
je het ook. In groep 5 is het belangrijk dat de kinderen de categorieën gaan toepassen. Dit vraagt
veel tijd en energie. Vanaf het begin van groep 5 hebben we 3 spellinglessen in plaats van 2
spellinglessen per week. Ook behandelen we op vrijdag 10 woorden van 1 categorie die we al een
keer gehad hebben en waarbij nog nadere uitleg nodig is.
Een blok spelling bestaat uit 4 weken. 3 weken worden er nieuwe categorieën aangeboden. Week
4 is een herhalingsweek. In de herhalingsweek worden er woordjes getoetst die de kinderen niet
gericht kunnen leren omdat we zo kunnen kijken of de kinderen de regel ook
kunnen toepassen.
Wel raad ik aan om de aangeboden categorieën thuis nog eens te oefenen
zodat de kinderen de regel gaan leren en bij elk woord gaan toepassen.
Als hier nog vragen over zijn, kom gerust na schooltijd even binnenlopen.
Groep 5 leert met rekenen klok kijken en hoe lang iets duurt, b.v. een
voorstelling begint om 02.15 en eindigt om 02.45. Hoe lang duurt de
voorstelling? Misschien kunt u het thuis ook oefenen, want de leerlingen vinden
dat nog wel moeilijk.

Groep 6,7 en 8
Deze week zijn groep 6 en 7 begonnen met de toets begrijpend
lezen van Cito. Volgende week gaan alle groepen de rekentoets
van Cito maken en krijgen ze nog een Citotoets spelling. De
resultaten worden met u besproken tijdens de aankomende
oudergesprekken. Verder is groep 8 druk bezig met het oefenen
van de proefcito, zodat ze goed voorbereid zijn op de Citotoets,
die in februari zal gaan plaatsvinden.
Ook hebben we deze week blok 9 van taal afgerond en gaan we
maandag starten met een nieuw blok. Groep 6 gaat het hebben
over het weer. Neerslag, wind, bewolking en temperatuur komt
aan de orde. Ook gaan we oefenen met aanwijswoorden en
telwoorden.
Groep 7 begint volgende week aan het thema geweld. Geweld wat door mensen wordt aangericht
en natuurgeweld komt aan bod. Ook gaan we bezig met een stukje herhaling. Wat is het
onderwerp van een zin en wat is het werkwoordelijk gezegde?
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Groep 8 gaat werken over het milieu. Milieumaatregelen en
milieuvervuiling worden onder andere behandeld.
De toetsen voor geschiedenis en aardrijkskunde komen er ook
weer aan. Volgende week hebben alle groepen de
geschiedenistoets en die week daarop de toets voor
aardrijkskunde. We hopen dat u er thuis aandacht aan wilt
besteden
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