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woensdag 29 mei
donderdag 30 mei
woensdag 5 juni
di 11 t/m vr 14 juni
dinsdag 25 juni
woensdag 26 juni
donderdag 27 juni
donderdag 27 juni
woensdag 3 juli
vrijdag 5 juli
ma 8 juli t/m vr 16 aug

belangrijke data voor de komende periode
sam samdag
groep 1 en 2
oud papier
sportdag
groep 3 t/m 8
wandel 4 daagse
groep 1 t/m 8
contactavond
groep 1 t/m 8
rapport mee
groep 1 t/m 8
afscheid juf Aukje
groep 1 t/m 8
oud papier
groep 1 t/m 8
afscheid groep 8
groep 1 t/m 8
kinderen ’s middags vrij
groep 1 t/m 7
zomervakantie

Nieuws uit het team
Meester en juffendag
Dit schooljaar vieren de juffen hun verjaardag niet gezamenlijk, maar ieder in hun eigen lokaal.
De kinderen krijgen dus van hun juf te horen wanneer de verjaardag van de juf gevierd wordt.
Afscheid juf Aukje
Op donderdag 27 juni nemen we afscheid van juf Aukje. De leerlingen eten die dag op school.
Om 14.00 uur zijn de leerlingen vrij. Kunt u geen oppas regelen dan is het geen probleem dat uw
kind tot 15.15 uur op school blijft. Binnenkort ontvangt u meer informatie over deze feestelijke
dag.
De schoolfotograaf
Op verzoek van de schoolkring komt ook dit jaar de
schoolfotograaf op school. Op vrijdagmorgen 31 mei
worden de foto’s gemaakt. Ook jongere broertjes of
zusjes kunnen deze morgen op de foto.
TSO
Na de meivakantie zijn we gestart met een andere
opzet. Voortaan regelen ouders van onze school de
tussenschoolse opvang. Tot de zomervakantie kan er
alleen contant betaald worden. Blijven ouders de TSO
verzorgen dan hopen we dat we de betaling anders te
kunnen regelen. U hoort nog van ons.
Groepsindeling
In de maanden april en mei hebben we als team meerdere keren gesproken over de
groepsindeling. Op grond van de leerlingenaantallen zijn we tot de volgende groepsindeling
gekomen: groep 1/2/3, groep 4/5 en een groep 6/7/8.
In januari mogen we een lio-student verwelkomen. Zij zal op maandag, dinsdag en woensdag les
gaan geven. Vanaf januari zitten we dan ruim in ons jasje. Dit betekent dat we dan nog meer
ondersteuning aan kinderen kunnen bieden.
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Werken aan wat werkt
Ik kan complimenten geven
We hopen natuurlijk dat u uw kinderen overlaadt met complimenten, iedere keer als
er een aanleiding voor is! Maar als kinderen elkaar complimenten geven, komen ze
vaak nog directer aan. “Wat leuk, ik hoorde je tegen Sonja zeggen dat ze zo mooi
kan tekenen. Daar werd ze wel blij van zag ik.” Of “Fijn dat je tegen Mark zei, dat
hij zo mooi op zijn gitaar gespeeld had. Daar werd hij vrolijk van!”
Nieuws uit de groepen
Kleuternieuws
Donderdag 16 mei werden wij verrast door een bezoek van Elnathan, broertje van
Kenan, Sippora en Tabitha. Wat een prachtig, lief broertje hebben jullie.
De afgelopen weken hebben wij het over verkeer gehad, ook volgende week nog.
De kinderen vinden het leuk en het is belangrijk dat jonge kinderen weten wat de
afspraken zijn in het verkeer.
Gisteren zijn wij op schoolreis
geweest in Plopsaland, daar hebben
wij een K3 verkeer les gehad. Het
was erg leuk, de kinderen hebben
een mooi schoolreisje gehad. Het was
fijn dat er zoveel ouders op de
inloopmiddag waren. Kinderen vinden
het leuk om zelf hun werk aan
ouders te laten zien. De letter in de
lettermuur is deze week nog de letter
n, volgende week weer een nieuwe
letter, de letter v. In juni maken de
kleuters weer de cito toetsen voor
taal en rekenen, de observatie lijsten
zijn al gemaakt.
Groep 3,4 en 5
Rekenen groep 5: wij zijn met blok 11
begonnen. Erbij- en eraf sommen tot
1000 gaat goed.
In dit blok wordt veel aandacht besteed
aan klokkijken, ook digitaal. Door veel
te oefenen, in school en thuis, leren de
kinderen het. Ze vinden het wel erg
moeilijk. Sommige kinderen moeten
nog tafels opzeggen voor hun tafel
diploma.
"Groepen 3, 4 en 5 zijn op 23 mei op
schoolreis naar Speelstad Oranje
geweest.
De kinderen hebben geweldig genoten
van alle speeltoestellen en attracties.
In kleine groepjes trokken ze rond.
Het signaal om weer naar huis te gaan
kwam voor iedereen veel te vroeg.
We kunnen terugkijken op een geslaagde schoolreis, op de website vind u nog meer foto's."
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Groep 6,7 en 8
Op dinsdag 14 mei hebben de kinderen van groep 7 en 8 praktijkexamen gedaan voor verkeer.
Alle kinderen zijn geslaagd, gefeliciteerd! De kinderen hebben inmiddels hun diploma in ontvangst
genomen.
Rekenen
Met rekenen zijn we begonnen aan blok 11. Bij groep 6 staan de rekenactiviteiten in het teken
van tijd: de opgaven bevatten contexten in verleden, heden en toekomst. Ze maken kennis met
Romeinse cijfers, ze gaan schattend en handig uitrekenen hoeveel stenen er voor het bouwen van
een piramide nodig zijn. Getallen tot en met 10000 komen aan de orde en ze gaan verder werken
met breuken. Groep 7 heeft het dit blok over grote en kleine bankzaken. Ze gaan bankafschriften
bekijken, waarbij ze het begrip negatief saldo in de vorm van geldtekort tegenkomen. Ook
berekenen ze kortingspercentages en nieuwe verkoopprijzen. Groep 8 werkt zelfstandig dit blok
door. Zij werken over het thema: Een maatje groter.
Geschiedenis
Met geschiedenis zijn we begonnen aan het laatste blok van het boek. Groep 6 en 7 hebben het
over de periode 1000 tot 1500 na Chr. Het begin van De Nederlanden, de romaanse architectuur,
de gotische bouwstijl en het toen nog onbekende land China komen aan bod.
Groep 8 heeft het over de periode 1945-1995. De Molukkers, de EEG, Gastarbeiders en de
Europese Unie komen aan bod.
Ook starten we deze week met de Citotoetsen. Groep 6 en 7 gaan de komende 3 weken Cito
rekenen, Cito spelling en Cito leeswoordenschat maken. Ook gaan ze de DMT doen; dwz zoveel
mogelijk woorden lezen binnen een bepaalde tijd.
Oproep
Wij zijn op zoek naar leuke tijdschriften voor mandjes lezen. Heeft u thuis nog tijdschriften als
Donald Duck, kijk, vi, of andere tijdschriften die kinderen leuk vinden om te lezen en doet u er
niks meer mee? Wilt u ze dan meegeven aan uw kind, zodat wij er op school plezier aan kunnen
beleven? Alvast bedankt!
Verkeersexamen 14 mei 2013
We moesten vanaf De Kiel naar Sleen toe fietsen. Toen gingen we naar de sporthal en toen
gingen we twee aan twee. We volgen de pijltjes gewoon en we kwamen onderweg controleposten
tegen. We hadden hesjes aan met een nummer erop. We waren best snel klaar en we hebben het
allemaal gehaald dus wij zijn allemaal geslaagd. We hadden het allemaal wel moeilijker verwacht.
Toen we op school waren mochten we nog even buitenspelen.
Van Ilse en Anna.
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Laatste klussenzaterdag schooljaar 2012 – 2013
Zaterdag 22 juni (ipv 15 juni) van 9.00 tot 12.00 uur
Ivm De Kiel hef talent is de klussenzaterdag 1 week verschoven.
3e klussenzaterdag
22 juni 2013
Contactpersoon: Barbara Enting
 382453
Ouders van :
Esmee en Lars Enting
Sem en Esmee den Oudsten
Jan, Marieke en Wiljanne Kloosterman
Joey en Toby Kyriacou
Quinten, Kaeyden en Noa-Aimee Kooiker
Manon en Jarno Wilms
Ilse en Martijn Tancius
Anna Cazamier
Christa Brands
Tycho Broekkamp
Marieke, Mariska en Marcel Eising
Babette en Feline Zwiers
Tamara en Danielle de Boer
Lorenzo Boer
Vele handen maken licht werk!!!

Als het goed is staan alle ouders op deze lijst vermeld die dit schooljaar nog niet bij de
klussenzaterdag hebben geholpen. Mochten we een foutje in de lijst hebben gemaakt, laat het
dan even weten! Kun je niet, laat het dan ook even weten.
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