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Nieuws uit het team
De schoolbel
De automatische schoolbel is nu een week in gebruik, ‘s Middags gaat de
eerste bel om 12:55. De tweede bel gaat om 13:00.
Studiemiddag
Op dinsdag 18 februari is er op CBS de Kiel een studiemiddag. We gaan dan
aan de slag met de groepsplannen voor de komende periode. In deze
plannen beschrijft de leerkracht hoe hij de leerlingen gaat begeleiden. Voor
alle belangrijke vakken maakt de leerkracht een groepsplan.
Stagiaire
Vanaf deze week hebben we een nieuwe stagiaire op school, haar naam is Iris Slomp. Iris volgt de
opleiding administratief medewerker. Twee dagen in de week zal ze op onze school
administratieve werkzaamheden verrichten.
Cito eindtoets
Op dinsdag, woensdag en donderdag hebben de leerlingen de cito eindtoets gemaakt. De
resultaten zullen worden opgestuurd. Over enkele weken ontvangen we de eindresultaten per
post. De leerkrachten van de bovenbouw zullen de uitslagen met de ouders bespreken. De ouders
ontvangen dan een uitnodiging van de leerkrachten.
Schoolkring
Op maandag avond 17 februari is er weer een schoolkring vergadering. Deze avond wordt
gehouden op CBS de Kiel. De vergadering begint om 19:30 uur.
Werken aan wat werkt
“Ik ben een harde werker”
Deze week letten we in de klassen vooral op de harde
werkers! Meestal wordt er iets gezegd als een kind zit te
dromen of niet doorwerkt, maar het is natuurlijk veel leuker
om te horen dat juf ziet dat je zo goed en lekker aan het
werk bent! Ook thuis kunt u daar de komende week meer
accent op leggen. ”Werken” is dan misschien een groot
woord, maar als u ziet dat uw kind een taak(je) goed en
achter elkaar afwerkt, zeg daar wat van! “Joh, wat fijn dat
je Minoes eten en drinken hebt geven, nu hoeft ze niet
meer op haar eten te wachten” of ”Ik zie dat jullie de afwas
al klaar hebben, goed zeg! Harde werkers zijn jullie!”
De GMR
Via de nieuwsbrief willen wij u op de hoogte houden over de onderwerpen die tijdens de GMR
vergadering besproken zijn.
Donderdag 30 januari heeft de eerste GMR weer vergaderd.
We hebben met elkaar gesproken over het strategisch beleidsplan. Ook de begroting hebben we
bekeken en geanalyseerd.

CBS de Kiel Rolderstraat 18 7849 PC de Kiel tel:0591-381218 info@cbsdekiel.nl

We hebben opnieuw van gedachten gewisseld over de profilering van de scholen.
Passend onderwijs is ook deze vergadering aan bod gekomen en we hebben gekeken naar de
stand van zaken wat betreft de gesprekkencyclus. Tenslotte hebben we de eerste bijeenkomst van
de MR-cursus geëvalueerd. Woensdag 12 februari zal de tweede bijeenkomst plaatsvinden.
Daniël de Leeuw, secretaris GMR, VPCBO Coevorden
Nieuws uit de groepen
Kleuternieuws
Ouders bedankt voor de fijne gesprekken, fijn dat u allemaal kwam.
Wij zijn deze week begonnen met het project: Wij gaan op berenjacht.
Maandag mogen de kleuters een berenknuffel meenemen naar school,
deze knuffel blijft een paar dagen in school. Dus liever geen slaapknuffel.
De komende 2 weken extra aandacht voor:
Rekenen: wij gaan knuffels tellen t/m 20, terug tellen 10 naar 0. Grootklein, lang-kort, meer-minder-evenveel.
Taal: begrijpend luisteren, luisteroefeningen en tegenstellingen.
De letter van de week is: M, kinderen mogen iets meenemen van huis dat
begint met de letter M.
Denkt u aan de spelletjesmiddag, dinsdagmiddag mogen de kleuters een
gezelschapspelletje meenemen van huis.
Ik wens iedereen alvast een hele fijne vakantie, geniet er van en rust
lekker uit.
Groep 3, 4 en 5
Leesvirus.nl
Dit project wordt georganiseerd door de bibliotheken en bestaat uit het lezen van 10 titels en het
daarbij uitvoeren van (digitale) opdrachten. Hoe meer boeken uw kind gelezen
heeft, hoe meer het betrokken kan zijn bij de verdere onderdelen van het
project, zoals het reageren op een boek op de site van leesvirus. Daarom
vragen wij u om af en toe bij uw kind te informeren, of om misschien mee te
lezen! Ook kunt u eens op de site kijken: www.leesvirus.nl
U zult begrijpen dat veel kinderen de leesvirus boeken in deze periode moeten
lezen, dus wilt u uw kind stimuleren om het boek weer zo snel mogelijk na het
uitlezen in te leveren op school? Het project wordt na ongeveer 10 weken
afgesloten met een slotfeest in een bibliotheek binnen de gemeente. Tijdens dit
feest mogen de kinderen stemmen op het meest besmette? boek: het boek dat
zij het allerleukst hebben gevonden om te lezen tijdens het project. Ook
kunnen de kinderen allerlei spelletjes doen die betrekking hebben op de gelezen boeken. Het
slotfeest is op dinsdag 1 april in Bibliotheek Coevorden of op woensdagochtend 2 april in
Bibliotheek Sleen. Hierover krijgt u tijdig meer informatie. Natuurlijk hopen we dat de kinderen
door het bezig zijn met dit project flink besmet raken met het leesvirus! We staan op dit moment
op de 5e plaats (Er doen 21 mee). We doen het dus hartstikke goed! Ga zo door!
Ik wil alle ouders bedanken voor de belangstelling en goede gesprekken van afgelopen week.
Vandaag gaan we voor de laatste keer schaatsen. Bij deze willen we Ankie en Jannie Meijer
bedanken voor de schaatslessen.
Maandag 17 februari ben ik (juf Elleke) afwezig i.v.m. compensatieverlof. Ook 3 en 4 maart heb ik
ook compensatieverlof. Juf Daphny staat net als de afgelopen weken op maandag, dinsdag en
woensdag voor de groep dus voor de kinderen verandert er niets.
Bij deze wens ik jullie ook alvast een fijne vakantie.
Groep 6,7 en 8
Afgelopen maandag is er een mevrouw bij ons in de groep geweest die ons heeft verteld over
geld. Ze heeft uitgelegd hoe we aan geld komen en waar het wordt gemaakt.
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Ze heeft het gehad over geld sparen. Hoe kun je dat doen? Ook
heeft ze ons verteld over geld lenen. Hoe zou je geld dat je
geleend hebt van een vriendinnetje, om bijvoorbeeld een mooie
tas te kopen, terug kunnen betalen.
De kinderen kwamen met goede oplossingen: aflossen in
termijnen; geld sparen en dan het totale bedrag ineens
teruggeven of de tas terugbrengen naar de winkel en het geld
weer teruggeven. Het was een interessante en leerzame
middag. De kinderen van groep 8 hebben 3 ochtenden heel
hard gewerkt aan de Cito eindtoets. Ze hebben allemaal super
hun best gedaan. Na de voorjaarsvakantie komt de uitslag
binnen en zal dan ook besproken worden met de betreffende
ouders. Hiervoor krijgt u nog een uitnodiging. We willen de ouders van groep 6 en 7 bedanken
voor de goede gesprekken.
De Plusklas
Hier weer een kort bericht vanuit de plusklas. Alle leerlingen
uit groep 8 hebben van oktober tot januari meegedaan aan
een project over leren of denken en voelen.
De leerlingen hebben hier allemaal een beoordeling op
gekregen. Verder vindt u in de bijlage de tweede
plusklaskrant. De krant is deze keer gemaakt door Senn,
Aharon, Jarno, Paula en Marlinde. Groep 5/6 heeft natuurlijk
ook weer een aandeel geleverd, dit is gedaan door Hassan en
Wouter. De krant is naar alle scholen binnen de vereniging,
ouders en de leerkrachten van plusklasleerlingen gestuurd
In de krant ook de onthulling van de nieuwe naam samen met het logo. De onthulling hiervan in
de gewone krant is jammer genoeg al geweest. Dit blok, dat duurt tot de voorjaarsvakantie zijn
we nog steeds bezig met kinderrechten. De kinderen moeten hier de komende drie weken een
muurkrant over maken. Vandaag heeft iedereen de eisen, die hieraan gesteld worden, mee naar
huis gekregen. In groep 7/8 zijn we ook begonnen met leerdoelen voor de kinderen. Een aantal
ouders was hiervan al op de hoogte omdat ze op de 10 minuten gesprekken waren geweest. Ieder
blok moeten de kinderen zelf een doel centraal stellen waaraan ze willen werken. Mocht u willen
weten welke, vraag het dan aan uw leerling, als het goed is zit het in zijn of haar map. We hebben
op 22 januari de film opgenomen. Zoals u waarschijnlijk wel weet ging het over kinderarbeid. De
première van de film is op dinsdag 11 maart in Zwolle. Dit betekent dat de kinderen van 7/8
woensdag 12 en de kinderen van 5/6 donderdag 13
maart niet naar de plusklas gaan. Voor die première
mogen er maar een paar begeleiders extra mee. In
deze voorronde in Zwolle doe veel scholen mee. De
winnaar van de voorronde gaat mee naar de landelijke
finale. Datum hiervan is nog niet bekend. Verder doet
een aantal kinderen mee aan het schaaktoernooi dat op
19 februari zal plaatsvinden in de Buitenvreeschool in
Coevorden. Aanvang is om 13.15 uur. De kinderen
kunnen evt. overblijven in de plusklas. Supporters voor
ons plusklasteam zijn natuurlijk altijd welkom. Nadere
bijzonderheden hebben de deelnemers meegekregen.
Verder is er een mogelijkheid om nog te oefenen voor
dit toernooi. Dat is op donderdagmiddag om 15.15 op
de Picardtschool. Er is dan altijd schaakles en de plusklaskinderen kunnen daar zonder probleem
bij. Groep 5/6 heeft genoten van de filmopnames over kinderrechten op de Picardtschool. Voor
sommigen is dat de locatie waar ze volgend jaar hun ‘Manifesto-groep’ zullen bezoeken, dus het
was leuk om daar een even te kijken. Ook was het leuk dat beide groepen die ochtend eens
samen konden werken aan een gemeenschappelijke opdracht: de film. Op onze locatie in Gees
begint het lokaal steeds meer ons plekje te worden. We hebben er leuke ‘logische spelletjes’ staan
en een aantal interessante boeken waar de kinderen die voor 13:15 aanwezig zijn lekker van
genieten!
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