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maandag 4 maart
dinsdag 19 maart

belangrijke data voor de komende periode
start project “Drenthe vroeger en nu
Open dag

groep 1 t/m 8

Nieuws uit het team
Open dag
Op dinsdag 19 maart staan de deuren van onze school open. ‟s Morgens is er voor toekomstige
ouders de gelegenheid om een kijkje te nemen
op onze school. Deze ouders kunnen een
bezoek brengen aan groep 1/2. Ook staat deze
morgen een rondleiding en een gesprek met de
directie op het programma.
‟s Avonds zijn alle ouders ook van harte
welkom: of uw kind al op de Kiel zit, of dat u
daar nog over nadenkt… op deze avond willen
we ons als school presenteren aan alle mensen
van De Kiel.
Van 18.30 uur tot 19.30 uur vindt de afsluiting
van het project „Drenthe vroeger en nu”
plaats. In de verschillende lokalen ziet u wat de
leerlingen hebben gemaakt. In de schoolzaal
proeft u wat er vroeger zoal gegeten werd in
Drenthe. Kinderen kunnen deze avond met
Ellert en Brammert op de foto. Met de fotopuzzeltocht over Drenthe zijn prachtige prijzen te
winnen. Er zijn optredens te bewonderen! Binnenkort ontvangen de inwoners van De Kiel en
omstreken een flyer. Kortom, een leuk moment om de school beter te leren kennen! (En
natuurlijk zijn ook de grootouders en andere familieleden van harte welkom!)
De nieuwe website
In samenwerking met Multimove en HFCM ontwikkelen we een nieuwe website. Deze website is
totaal vernieuwd. De teksten en de lay-out hebben een gedaantewisseling ondergaan. U kunt nu
de nieuwe website bekijken. www.cbsdekiel.nl
Nieuws uit de schoolkring
We hebben als schoolkring gesproken over de TSO. Op de brief, waarin we aangaven dat we
opzoek zijn naar overblijfkrachten hebben we veel positieve reacties ontvangen. Binnenkort
bespreken of we de TSO zelf kunnen verzorgen. De ouders die positief gereageerd hebben krijgen
volgende week een uitnodiging. We houden u op de hoogte.
Nieuws uit de GMR
In de vorige nieuwsbrief plaatsten wij een oproep waarin wij kandidaten voor het toezichthoudend
deel van het Algemeen Bestuur van onze schoolvereniging vroegen zich op te geven bij de
directeuren.
In onze vergadering van 22 januari jl. hebben wij de invulling van deze toezichthoudende
bestuursfunctie nader besproken.
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Hierover wil ik u graag informeren en hoop daarmee kandidaten te
stimuleren zich op te geven. Het toezichthoudend deel van het
algemeen bestuur bestaat uit 3 leden.
Zij ondersteunen het algemeen bestuur bij de uitoefening van hun
functie op de volgende gebieden: Financiën, Onderwijs Inhoudelijk
en Algemeen Bestuurlijk.
Daarbij komen o.a het strategisch beleidsplan, de begroting en de
jaarrekening en het formatieplan aan de orde. Ook komt daar het
kwaliteitsbeleid en de opbrengsten van de scholen aan bod.
Een uitgebreide profielschets is bij de directeur van de school beschikbaar.
Heeft u ervaring op het gebied van het besturen van instellingen binnen onderwijs, welzijn en/of
zorg en beschikt u over een relevant netwerk , meld u dan aan als kandidaat.
Hierbij is het geen voorwaarde dat u ouder bent. U kunt deze informatie dan ook doorgeven aan
een geschikte kandidaat.
Werken aan wat werkt
Ik ben eerlijk
Eerlijk is een erg groot woord, en we hechten er veel waarde aan. Soms is het
wel moeilijk om eerlijk te zijn, als je wéét dat mama, papa of juf teleurgesteld zal
zijn in jouw gedrag. En toch… de komende weken letten we extra op de (soms
kleine)signalen dat kinderen toch durven te zeggen wat goed of niet goed ging.
Thuis kunt u uw bewondering uitspreken:” Hé, wat eerlijk dat je zegt dat je al
een koekje hebt gehad. Fijn om dat te horen!” of “Ik ben niet blij dat je nog niet
hebt opgeruimd, maar ben wel blij dat je het eerlijk zegt! Zullen we samen even aan de slag?”
Geld voor Tejas
In de maand februari hebben we €20,06 gespaard. Iedereen bedankt!
Nieuws uit de groepen
Kleuternieuws
Langs deze weg wil ik de ouders van groep 1 en 2 bedanken, voor de invulling van de
oudergesprekken.
Fijn dat het zo kan voor deze keer.
Volgende week beginnen wij met het
project: Grootmoederstijd. Wij gaan werken
over Oek, van het hunebedcentrum Borger.
Als u nog iets van vroeger heeft, b.v.
kleding, gereedschap, enz. willen wij dit
graag lenen.
Bij voorbaat dank.
Groep 3, 4 en 5
Volgende week beginnen we met het
project „vroeger‟. We willen een aantal
dingen knutselen en daarvoor ben ik
op zoek naar ouders. Zowel vaders als
moeders! We knutselen op vrijdagmiddag 8
maart en 15 maart vanaf 14.00. Graag
even doorgeven bij mij (juf Elleke)
Groep 3 sluit deze week kern 7 af. In kern 8 gaan we beginnen met de bank letter oftewel de „nk‟.
In groep 4 zijn we met rekenen nog steeds bezig met plus en minsommen met overschrijding van
het tiental. Dit krijgen we steeds beter onder de knie.
Groep 5 kan nu het tafeldiploma gaan halen omdat alle tafels aan bod zijn geweest. Jongens en
meisjes… doe je best!
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