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belangrijke data voor de komende periode
vrijdag 18 april
goede vrijdag
maandag 21 april
2e paasdag
donderdag 24 april
oud papier
ma 28 april t/m di 6 mei
meivakantie
donderdag 9 mei
uitgifte Info nummer 17
dinsdag 20 mei
inloopmiddag
woensdag 14 mei
voorstelling vast door DIT de Reus
do 15 mei t/m vr 16 mei
kamp
vrijdag 23 mei
schoolreis
donderdag 29 mei
hemelvaartsdag
vrijdag 30 mei
vrij

groep 1 t/m 8
groep 1 t/m 8
groep 1 t/m 8
ouders/verzorgers
groep 6, 7 en 8
groep 6, 7 en 8
groep 3 t/m 5
groep 1 t/m 8
groep 1 t/m 8

Een korte vakantie
Dinsdag 22 april zien we de kinderen weer terug op school. Ze kunnen genieten van een korte
vakantie. Donderdagmorgen hebben we samen met de kinderen Pasen gevierd. De dag hebben
we afgesloten met een paasmaaltijd. We wensen u fijne Paasdagen.
Nieuws uit het team
NME project: Lente in Drenthe
Dit is de naam van het NME project waar we na de
meivakantie in alle groepen mee starten. Lente:
voorjaarsbloemen, de eerste vlinders, de vogels die hun liedje
fluiten en nesten bouwen, de jonge dieren die overal
rondlopen. Maar de lente kondigt zich niet elk jaar op
dezelfde datum aan. Soms raakt de natuur in de war van een
te warm of te koud voorjaar. Dit NME project gaat over de
opwarming van de aarde, welke rol wij daarin vervullen en
hoe de natuur daarop reageert. Voor alle groepen is er een
ontdekpad, waarin de begrippen over de opwarming worden
verklaard. Centraal staat dat de aarde warmer wordt en dat dit vooral door toedoe.
De koningsdag
Op vrijdag 25 april is het koningsdag. De groepen 5 t/m 8 gaan deze dag sporten op de
sportterreinen van Schoonoord. U hebt een brief ontvangen over deze dag. Tot op heden hebben
zich nog geen ouders aangemeld om ons op die morgen te helpen. We zijn dus nog steeds op
zoek naar ouders die een groepje willen begeleiden. U kunt zich bij de leerkracht opgeven.
Uitslag vragenlijst
We hebben de vragenlijsten verwerkt. Vijfentwintig ouders hadden de mogelijkheid om de lijsten
in te vullen. Van tien ouders ontvingen we een ingevulde vragenlijst.
CBS De Kiel scoort als school een 3,24. Daarmee scoort de school ruim voldoende. Toch zijn er
voor ons nog wat aandachtspunten. Deze aandachtspunten bespreken we tijdens een teamoverleg
en met onze schoolkring.
Binnenkort ontvang u ook nog een brief over de uitslag van de vragenlijsten. In deze brief
brengen we u op de hoogte van onze mogelijke verbeterpunten.
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Gym op school
Na de meivakantie gaan we op maandag niet meer naar de turnhal, maar gaan we gymen op ons
sportveld naast de school.
Nieuws van het samenwerkingsverband
Passend onderwijs is de naam voor de nieuwe manier waarop ervoor gezorgd wordt dat alle
kinderen binnen het onderwijs de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. ‘Ieder kind het
onderwijs dat past bij wat hij of zij nodig heeft!’
Veld, Vaart & Vecht is de naam van het (nieuwe) samenwerkingsverband waarbinnen alle
schoolbesturen voor (speciaal) basisonderwijs en speciaal onderwijs in de regio Dalfsen, Ommen,
Hardenberg en Coevorden samenwerken rond Passend Onderwijs.
Ook onze school, die onderdeel is van de VPCBO Coevorden hoort vanaf 1 aug. a.s. bij dit nieuwe
samenwerkingsverband. In de speciale bijlage vindt u een oudernieuwsbrief met nadere
informatie over passend onderwijs.
De GMR
Via de nieuwsbrief willen wij u op de hoogte houden over de onderwerpen die tijdens de GMR
vergadering besproken worden.
Maandag 14 april vond er een GMR vergadering plaats op de Paul Krugerschool te Coevorden.
Tijdens deze vergadering kwamen o.a. de volgende punten aan de orde:




Het bestuur formatieplan
De samenstelling van de GMR
Passend Onderwijs

Namens de GMR, Daniël de Leeuw, secretaris
Vakantieregeling schooljaar 2014-2015
Herfstvakantie 13-10-14 t/m 17-10-14
Kerstvakantie 22-12-14 t/m 02-01-15
Voorjaarsvakantie 23-02-15 t/m 27-02-15
Pasen 03-01-15 t/m 07-04-15
Meivakantie/Hemelv 04-05-15 t/m 15-05-15
Pinksteren 25-05-15 t/m 25-05-15
Zomervakantie 06-07-15 t/m 14-08-15
Werken aan wat werkt
“Ik ben vrolijk”
Deze week letten we op vrolijke en opgewekte kinderen. Waarom?
Kinderen die zich uiten, voelen zich vaak prettig, en dat is natuurlijk
belangrijk! Samen plezier maken, lol hebben, het fleurt je leven en
de sfeer in de groep. Kinderen worden zich zo ook bewuster van de
leuke dingen, dingen waar ze vrolijk van worden.
“Je had echt plezier vanmiddag volgens mij, toen je met Pieter en
Jim in het zwembadje aan het spelen was!” “Je komt zo vrolijk
binnen, vertel eens?”
Nieuws uit de groepen
Kleuternieuws
Koningsspelen: voor de groepen 1 t/m 4 zoeken wij ouders om te helpen. U kunt zich opgeven bij
juf Daphny of juf Jeannet.
Na Pasen beginnen wij met het thema: koningsdag en moederdag. Wij gaan ons best doen om
een mooie verrassing voor mama te maken.
Taal: extra aandacht voor zinnen en woorden. Wat is
een zin, bedenk een zin. Uit hoeveel woorden bestaat
de zin. Lange – korte woorden. Waar begint de zin,
waar eindigt de zin.
Rekenen: extra aandacht voor splitsen. B.v. 5 blokjes
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laten zien, dan 2 in de hand achter de rug, 3 blokjes laten zien. Hoeveel blokjes heb ik in mijn
hand.
Groep 3,4 en 5
Dinsdag 22 april heb ik weer compensatieverlof, deze dag ben ik niet aanwezig op school.
Voor de Koningsspelen van de bovenbouw zoeken we nog ouders om te helpen, zonder hulp
kunnen de clinics helaas niet doorgaan.
Vanaf maandag 12 mei hebben we op maandag weer gym op school.
Groep 6,7 en 8
Verkeer
De kinderen van groep 7 hebben donderdag 10 april theorie-examen gedaan van verkeer.
Gelukkig hadden ze thuis flink geoefend en dit was te zien. Alle kinderen zijn hiervoor geslaagd!
Super!! Gefeliciteerd! Op donderdag 15 mei hebben ze het praktische gedeelte van het
verkeersexamen in Schoonoord. Denkt u er aan dat de fietsen in orde zijn?
Dinsdag 13 mei is er voor de groepen 6,7 en 8 het “dode hoek project”. Er komt dan een
vrachtwagen op school. De chauffeur laat aan de kinderen zien, wanneer de chauffeur de
fietsers/voetgangers wel of niet ziet in bepaalde verkeerssituaties. Hiervoor heeft hij 2 hulpouders
nodig.
Oproep: Welke 2 ouders kunnen helpen bij het “dode hoekproject” op dinsdag 13 mei
van 13.00 tot 14.00 uur? Graag opgeven bij juf Hieke.
Op woensdag 14 mei hebben de kinderen van groep 6,7 en 8 een voorstelling in theater
“Hofpoort” in Coevorden. De bus vertrekt om 8.45 uur. Wilt u ervoor zorgen dat de kinderen
uiterlijk om 8.35 uur op
school aanwezig zijn die dag? Tegen 11.15 uur zijn ze weer terug.
De Drentse Kinderjury
De Drentse Kinderjury is een leesbevorderingsproject voor de groepen 7
en 8 georganiseerd door de Bibliotheken in Drenthe. Het project loopt
van eind januari tot eind mei 2014. Het doel van het project is de
leerlingen leesplezier laten ervaren. Het boekenpakket bestaat uit 10
recent verschenen titels en is samengesteld door een werkgroep van
jeugdbibliothecarissen. De werkgroep streeft naar een gevarieerd aanbod
die de leerlingen wellicht niet allemaal zelf zouden kiezen. De leerlingen
proberen zoveel mogelijk boeken te lezen en noteren hun bevindingen in
het kinderjurywerkboekje. Na de meivakantie stelt elk kind zijn eigen top
3 samen. Op basis hiervan bepalen we de top 3 van de school. Deze
uitslag telt mee voor de Drentse Kinderjury.
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