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belangrijke data voor de komende periode
ma t/m vr 21 t/m 25 oktober herfstvakantie
groep 1 t/m 8
maandag 28 oktober
studiemiddag(kinderen ’s middags vrij)
team
donderdag 31 oktober
oud papier
Nieuws uit het team
Leerlingenraad
Vier leerlingen en meester Herman vergaderden
afgelopen vrijdag over de school. Gijs Nijboer,
Marieke Eising, Tabitha Vos en Jonnick Meier
vertegenwoordigen dit keer de leerlingen. We
spraken o.a. over voetballen op het grasveld en
de aanschaf van nieuwe speelmaterialen.
Contactavond
Om organisatorische redenen is de
contactavond van dinsdag 12 november
verschoven naar maandag 18 november
Ontruimingsoefening
Op donderdagmorgen heeft er op CBS De Kiel
een ontruimingsoefening plaats gevonden. Eén
of twee keer per jaar vindt er een
ontruimingsoefening plaats. Het is goed om het ontruimen te oefenen. Mocht er iets gebeuren
dan weten we wat we moeten doen.
Studiemiddag
Op maandagmiddag 28 okt hebben de leerlingen een vrije middag. De meester en juffen gaan dan
praten over de pleinregels en het pestprotocol. Moeten we de pleinregels en afspraken
aanpassen? Gaan we het pestprotocol nog een keer in de groepen bespreken? Allerlei zaken die
aan de orde komen. Ook de afname van citotoetsen zal deze middag besproken worden.
Afsluiting Kinderboekenweek
Vele belangstellenden hebben de afsluiting van Kinderboekenweek bijgewoond. Juf Ellen en juf
Marjan presenteerden deze afsluiting. Iedereen had een rood en groen papiertje in de hand. Met
deze twee papiertjes werd de quiz gespeeld. Alle winnaars van de voorleeswedstrijd van de
verschillende groepen lazen voor. De winnaars ontvingen een oorkonde en er werd luid voor hen
geapplaudisseerd. De bijeenkomst werd besloten met het zingen van het kinderboekenlied.
Werken aan wat werkt
“Aardige dingen zeggen tegen elkaar”
De komende twee weken gaan we extra complimenten geven als
we horen dat kinderen aardige dingen zeggen tegen elkaar. Als het
ene kind het andere een steuntje in de rug geeft ( “Vera, wat lief
dat je tegen Bryan zei, dat het hem de volgende keer zeker zal
lukken!) , of een compliment geeft. ( Leuk joh, dat je wat zei over
de mooie tekening van Hans)
Te vaak reageren we meteen op onaardige opmerkingen, maar
vinden we het doodgewoon als kinderen aardige dingen zeggen.
Doet u thuis met ons mee??
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Nieuws uit de groepen
Kleutergroep
Anne-Mijn en Marit zijn 4 jaar geworden, ze komen nu alle dagen bij ons in de klas. Wij zijn
maandag begonnen met het thema: Herfst.
In de klas staat een mooie herfsttafel, ook mogen de kinderen iets van de herfst meenemen naar
school, b.v. eikels, kastanjes, gekleurde bladeren, enz. Het boek de ritseldans, schatkist, staat
centraal. Ik ben begonnen met de observatielijsten voor taal en rekenen te toetsen, deze worden
besproken tijdens de oudergesprekken.
Rekenen groep 4: Vrijdag moeten de kinderen de tafel van 2 kennen
en opzeggen. Wij zijn in de klas ook begonnen met de tafel van 10.
Ook leren de kinderen wat een kilo is. Laat ze thuis eens wegen,
samen pannenkoeken of een cake bakken vinden kinderen erg leuk en
heel leerzaam.
Klok kijken: hele en halve uren kennen de kinderen, deze week voor
het eerst analoog en digitaal klok kijken. Hoe vaker kinderen oefenen,
ook thuis, hoe beter ze het leren.
Rekenen groep 3: Wij leren splitsen. B.v. 5 kun je splitsen in 5-0, 4-1,
3-2 Tellen en meer-minder-evenveel wordt veel geoefend.
Verkeer: wat is veilig en onveilig, wat gaat snel en wie gaan er langzaam.
Verder wens ik iedereen een hele prettige vakantie, lekker uitrusten van het harde werken.
Tot 28 oktober.
Groep 3,4 en 5
Het is al weer herfstvakantie. Wat gaan het toch snel. Groep 3 heeft kern 3 al afgesloten met de
bekende herfstsignalering. Wilt u de uitslag graag weten, dan bent u na de herfstvakantie (na
schooltijd) van harte welkom. Groep 4 en 5 hebben het eerste boek en werkboek van Estafette al
uit. Ook is in beide groepen hoofdstuk 5 afgesloten van taal.
Na de vakantie mag groep 5 de tafel van 9 opzeggen bij juf en dan zijn alle tafels aan bod
geweest. Ook hebben we al een begin gemaakt met de deelsommen. Een deelsom is een
omgekeerde keersom. Ook de spelletjes van Met Sprongen Vooruit gebruiken we hierbij volop. Na
de herfstvakantie wil ik ook graag een begin maken met de lampionnen. Hierbij heb ik hulp nodig
van ouders, anders is het onmogelijk om verschillende lampionnen te maken. Opgeven kan bij mij
(juf Elleke) Ik wens iedereen een fijne herfstvakantie, geniet van de vrije tijd en ik zie jullie
maandag 28 oktober uitgerust weer op school.
Groep 6,7 en 8
Het is alweer de laatste dag voor de herfstvakantie. We hebben 9 weken hard werken erop zitten.
Wat gaat de tijd snel!
Met taal hebben we de afgelopen week allemaal over het onderwijs gewerkt. Groep 6 heeft het
gehad over de verschillende soorten vakken op school, groep 7 heeft het over schoolactiviteiten
onder schooltijd en na schooltijd van zowel leerlingen als de leerkracht en groep 8 werkt dit blok
over het voortgezet onderwijs en leert begrippen als (con)rector, blokuur, klassenmentor en de
verschillende stromingen op het voortgezet onderwijs. Na de vakantie gaan we hier nog een week
over werken en dan volgt de toets.
Met rekenen heeft groep 8 blok 3 gisteren afgerond met een toets. Na de vakantie beginnen we
met blok 4 waar weer veel breuken en kommagetallen aan de orde komen. Groep 6 en 7 hebben
na de vakantie hun tweede rekentoets. In tegenstelling tot de vorige methode, bestaat de toets
nu uit 3 delen, waar ze dan ook 2 dagen aan werken. De eerste dag maken ze de minimumtoets
en de projecttoets, de tweede dag maken ze de toets die bij de basisstof hoort. Na de toets kijken
we of de kinderen allemaal nog op het goede niveau werken en wordt dit eventueel aangepast.
In de eerste week na de vakantie krijgen de kinderen de nieuwe topografie weer mee. Groep 6
krijgt de provincie Friesland mee, groep 7 Duitsland en groep 8 West-Azië. We hopen weer op
goede cijfers!
We wensen iedereen een fijne herfstvakantie toe en hopen alle kinderen uitgerust weer te zien op
maandag 28 oktober.
De juffen van groep 6,7 en 8
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