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donderdag 29 mei
vrijdag 30 mei
donderdag 5 juni
vrijdag 6 juni
maandag 9 juni
di 10 en wo 11 juni
zaterdag 14 juni
vrijdag 20 juni
dinsdag 24 juni
vrijdag 27 juni
woensdag 2 juli
vrijdag 4 juli

belangrijke data voor de komende periode
Hemelvaartsdag
vrij
studiemiddag (kinderen vrij)
uitgifte info nummer 19
Pinksteren
vrij
klussendag
uitgifte info nummer 20
contactmiddag/avond
meesters- en juffendag
afscheid groep 8
uitgifte info nummer 21

groep 1 t/m 8
groep 1 t/m 8
team
groep 1 t/m 8
groep 1 t/m 8
groep 1 t/m 8
ouders/verzorgers
groep 1 t/m 8
ouders/verzorgers
groep 1 t/m 8
groep 1 t/m 8

Nieuws uit het team
Ouderavond
Op woensdagavond was het drukte van belang op school. De
schoolkring had in samenwerking met het team een ouderavond
georganiseerd. Naast een terugblik op het afgelopen jaar
hebben we geluisterd naar een presentatie van Martin Vos, een
ouder van onze school .“CBS De Kiel klaar voor de toekomst?”
Dit was het onderwerp waar Martin over sprak. Met veel
enthousiasme nam hij de ouders mee in zijn verhaal. We
hebben als ouders nagedacht hoe we onze school nog meer op
de kaart kunnen zetten. Alle ideeën en initiatieven zijn op
papier gezet en benoemd. Het is nu de bedoeling dat we de ideeën gaan uitwerken en er een
vervolg aan geven. Een prachtige taak voor ons allemaal.
Studiemiddag
Op donderdagmiddag 5 juni zijn de leerlingen vrij. ’s Middags hebben de leerkrachten een
studiemiddag. We gaan het jaar evalueren en kijken ook al naar het volgend schooljaar. We
bespreken met elkaar wat goed is gegaan en wat we nog kunnen verbeteren.
TSO
Diana Kuipers, onze overblijfmoeder heeft een andere baan gevonden. Dit vinden we heel fijn
voor haar, maar we zullen haar wel missen! We zijn nu op zoek naar ouders die volgend
schooljaar het overblijven willen verzorgen. Hebt u belangstelling, dan kunt u contact opnemen
met Herman Veerbeek.
Avondvierdaagse (dinsdag 10 juni t/m vrijdag 13 juni)
Over ongeveer 4 weken gaat de avondvierdaagse in Schoonoord weer van start. Omdat de
vierdaagse voor een deel valt in de pinkstervakantie, wilde ik eens inventariseren welke kinderen
en ouders mee willen lopen, voor zowel de 5 als de 10 km. Het is de bedoeling dat ieder kind een
begeleider (bijv. ouder, opa, oma of oppas) mee heeft, of dat je regelt dat je kind met een andere
ouder meeloopt. Graag hoor ik wie mee wil lopen om zodoende te bepalen of we dit jaar weer als
school van start kunnen gaan, ondanks de vakantie.
Miriam Langelaar
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Werken aan wat werkt
“Ik kan luisteren naar wat jij belangrijk vindt”
Om keuzes te kunnen maken, is het belangrijk dat
kinderen naar verschillende meningen kunnen luisteren,
om zo te bepalen wat er voor hen toe doet. Maar ook in
vriendschap is luisteren naar elkaar belangrijk .Vandaar
dat we daar de komende weken veel complimenten
hopen te geven, en er ook over praten en oefenen. Wilt
u dat thuis ook doen? Benoem ,als u opmerkt dat uw
kind aandachtig luistert “Wat fijn dat je zo goed luisterde
toen opa vertelde over vroeger. Dat vond hij prettig. Heb
je gehoord hoe het toen allemaal anders was dan nu?”
“Papa legde uit, waar we misschien naar toe gaan op
vakantie. Ik zag dat je goed luisterde.
Nieuws uit de groepen
Kleuternieuws
Helaas is het kleuternieuws in de vorige info niet geplaatst.
Het thema van de afgelopen weken was de dierentuin, ook de komende weken gaan wij hierover
werken. Schatkist boeken “Wat een beesten” (taal) en “Alle dieren met een slurf” (rekenen) staan
centraal.
Woensdag hebben wij weer de samsam dag gehad met alle peuters en kleuters van Schoonoord.
Het was weer een erg gezellige morgen.
Ouders, bedankt voor jullie hulp. Fijn dat wij weer een beroep op jullie konden doen.
Vandaag zijn wij op schoolreis, in de volgende info een verslag.
Begin juni worden de cito toetsen gemaakt door alle kleuters, cito
taal en cito rekenen.
De uitslag wordt op de contactavond besproken.
Groep 3, 4 en 5
Wat gaat de tijd snel, hierna nog 5 weken en dan is het al weer
zomervakantie. Weken waarin we nog een paar dagen vrij zijn en
nog veel moeten doen. Vandaag zijn we op schoolreisje naar
Appelscha. Langs deze weg wil ik de ouders die meegaan hartelijk bedanken. Ook voor het
schoolzwemmen zijn er genoeg ouders die meerijden met groep 5 en 6.
Juf Daphny heeft een opdracht van school wat gaat over het leesonderwijs bij ons op school. We
werken natuurlijk met de methodes maar daarnaast is het belangrijk om lezen leuk te maken. Juf
haalt vaak boeken uit de bibliotheek. Ze overlegt met de kinderen welke boeken er gehaald
worden. In het kader daarvan beginnen we met een boekbespreking. De kinderen vertellen wat de
titel is, de schrijver/schrijfster en waarom ze het boek hebben gekozen. Daarna lezen ze ook een
stukje voor. Spannend, maar ook een goede voorbereiding op bijvoorbeeld een spreekbeurt.
De kinderen van groep 3 zijn begonnen aan kern 11. De woorden
die we nu behandelen, hebben vaak meer dan één lettergreep. Het
blijft nog steeds belangrijk om ook thuis te oefenen. Herhaald lezen
is het meest effectief. Een ouder leest voor, dan samen en dan het
kind zelf(voor-koor-door). Het is juist goed om een blad vaker te
herhalen. De kinderen hebben ook de au en ei plaat weer
meegekregen naar huis met een begeleidende brief.
Rekenen: wij zijn begonnen aan het laatste blok, veel herhaling. Alle kinderen hebben een splitsdiploma gehaald. Super, allemaal gefeliciteerd.
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Groep 4 is met spelling vooral bezig met woorden waarbij je de klankvoet regel moet gebruiken.
De uitleg is op papier meegegaan, als er toch nog onduidelijkheden zijn…. Kom gerust even
binnen.
Rekenen: wij zijn begonnen aan het laatste blok, veel herhaling. Alle kinderen hebben het tafel
diploma gehaald, voor de tafels van 1 t/m 5 en 10. Ook kennen ze de tafel van 6 allemaal en de
tafel van 7 moeten ze voor 6 juni opzeggen. Blijft u oefenen met de tafels.
Groep 5 krijgt binnenkort de eerste topografietoets over de provincies en de hoofdsteden. Dit is
een voorbereiding op volgend jaar.
Maandag 2 juni staat juf Elleke voor de klas i.v.m. een toets van juf Daphny, langs deze weg
wensen we juf Daphny veel succes!
Groep 6,7 en 8
De kinderen van groep 6, 7 en 8 hebben een leuke week achter de
rug. Op dinsdag 13 mei kwam er een vrachtwagen met chauffeur,
die de kinderen de dode hoek heeft laten zien in verschillende
situaties. Ook hebben ze de vrachtwagen van binnen bekeken. Het
was leuk en leerzaam.

De voorstelling Twamie die we in Coevorden in de “Hofpoort” gekeken hebben was erg
leuk! We werden ’s morgens al op tijd opgehaald met de bus. Onderweg hebben we
nog een klas in Aalden opgepikt. Nadat alle kinderen (en dat waren er heel wat..) bij
het theater aanwezig waren mochten we naar binnen. Wij kregen ere plaatsen op de
eerste rij! Een aantal van ons had zelfs het geluk om de toneelspelers wel van heel
dichtbij mee te maken. Na de voorstelling hebben we de acteurs nog een aantal vragen
mogen stellen over het decor en het toneelstuk zelf!
Acteur
tussen de
kinderen

Op de terugweg zijn we onze muziekles alvast begonnen in de bus. Het was een gezellige reis.
Natuurlijk zijn we donderdag en vrijdag op schoolkamp geweest.
Donderdag was het dan eindelijk zover: SCHOOLKAMP!
Groep 7 begon de dag met het praktisch verkeersexamen in Schoonoord. Geslaagden
gefeliciteerd! Vervolgens zijn de kinderen op de fiets vertrokken richting Meppen. Het was een
super leuk kamp! Een compleet verslag hiervan komt in de kampkrant die we samen met de
kinderen aan het maken zijn.
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