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Nieuws uit het team
Sinterklaas in het land
Afgelopen zaterdag is de Sint in ons land aangekomen.
Vrijdag 5 december bezoekt de Goed Heiligman onze school.
Om 8.45 zal de Sint met zijn pieten arriveren. Volgens de
berichten zal de Sint met meer dan 100 Pieten onze school
bezoeken. Om die reden mogen er op 5 december geen
auto’s op het dorpsplein staan. De Sint en zijn Pieten hebben
de ruimte nodig. De sinterklaascommissie is al druk bezig met
de voorbereidingen. De schooltijden zijn op deze dag niet
gewijzigd.
Juf Marjan
Vanaf week 50 gaat juf Marjan ook werken in groep 2/3 en 4/5. Juf Jeannet heeft vanaf augustus
2014 ook op de donderdagen les gegeven. Juf Jeannet heeft dus overgewerkt. Dit overwerk wordt
gecompenseerd middels vrije dagen. Juf Marjan zal dus naast de donderdag nog 14 dagen extra in
de groep 2/3 werken. Juf Elleke heeft recht op compensatiedagen. Juf Marjan zal ook deze dagen
opvullen. In het groepsnieuws zal aangegeven worden wanneer juf Marjan de extra dagen invult.
Koptelefoons
We hebben voor de midden- en bovenbouwgroepen
koptelefoons aangeschaft. Wij gebruiken koptelefoons
niet standaard, eigenlijk alleen voor leerlingen die daar
zelf behoefte aan hebben. Zij geven het zelf aan .Een
koptelefoon geeft rust. Tevens heeft het nog een
tweede belangrijke functie: de drager geeft duidelijk
aan dat hij/zij even niet gestoord wil worden omdat
concentratie wellicht even belangrijk is.
PBS –cursus
Op maandag 8 december heeft het team van CBS De
Kiel een studiedag. Op deze dag krijgen we veel informatie hoe we PBS moeten inzetten in onze
school. Deze dag zijn de kinderen vrij.
Afwezigheid
Het gebeurt nog wel eens dat een kind naar de tandarts moet of niet meedoet met de gymles. We
zouden graag een telefoontje, mail of briefje willen hebben van ouders, zodat we tijdig op de
hoogte zijn.
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Werken aan wat werkt
“Samen werken/spelen”
Met Werken aan wat werkt gaan we de komende weken speciale
aandacht geven aan samen werken en samen spelen. Want daarvoor
moet je al heel veel kunnen!! Goed luisteren, een ander zijn zin geven
én ook opkomen voor jezelf, taken verdelen. Valt niet mee, en toch lukt
het al vaak goed!! Ook thuis kunt u er extra alert op zijn: “Meid, wat
knap dat je met je broertje de hele afwas hebt gedaan. Goed dat jullie
van te voren bespraken wie ging afdrogen!” , “Wauw, jullie hebben een
uur lang gespeeld en gelachen, knap hoor!!”
Nieuws uit de groepen
Groep 2 en 3
De kinderen werken hard en doen goed hun best. Er breekt een spannende tijd aan met de komst
van Sinterklaas. In school volgen wij het Sinterklaasjournaal. De schoenen zijn gezet en de
kinderen hebben de Pieten geholpen met het rondbrengen van de traktatie.
Dinsdagmiddag 2 december, gaan de kleuters ook mee naar de
gymzaal. We gaan proberen om een pietendiploma te verdienen. De
kinderen mogen gewoon in ondergoed gymmen en op bloten voeten,
maar ze mogen natuurlijk ook in korte broek met een t-shirt.
Groep 2: Het thema is natuurlijk Sinterklaas. De letter voor de
komende 2 weken is de: P,
Van Piet, paard, peen enz.
Taal: natuurlijk veel voorlezen, verhalen, boekjes. Ook extra aandacht
voor begrijpend luisteren, rijmen en lettergrepen.
Rekenen: tellen t/m 20, terug tellen van 12 naar 0, sprongen van 2.
Groep 3:
Taal: wij zijn begonnen met kern 5, we leren de volgende letters: eu, j, ie, ou en uu.
De kinderen krijgen veilig en vlot mee naar huis, oefent u de woordjes met de kinderen?
Ook voorlezen in deze tijd is erg gezellig, b.v. samen op de bank ieder avond een verhaaltje.
Rekenen: Deze week zijn wij begonnen met blok 4. In dit blok leren de kinderen pijlsommen.
Ook geld komt aan bod: 1, 2 en 5 eurocent, tellen t/m 40 en splitsen.
Klok kijken: hele uren.
Ook wil ik iedereen bedanken voor de fijne gesprekken, goed om even de vorderingen van uw
kind te delen.
Groep 4 en 5
Bedankt voor de fijne gesprekken van afgelopen dinsdag. Het is goed om informatie uit te
wisselen over de resultaten en het welbevinden van uw kind.
Groep 4 is met taal bezig om lange zinnen te maken. In deze
zinnen moet staan wie, doewoord, wat, waar en wanneer. Een
pittige klus, maar we oefenen hard.
Groep 5 heeft het over sportwoorden en –zinnen en zinnen en
woorden die niets te maken hebben met sport. Brug en paard kan
ik beide gevallen gebruikt worden.
Met spelling hebben we deze week blok 3 afgerond.
In groep 4 maken we nu veel minsommen onder de 100 zoals 48-9. We
hebben een uitrekenschrift gekregen om het met een getallenlijn uit te
rekenen.
In groep 5 gaan we nu verder met deelsommen en digitaal klokkijken maar
we hebben ook voor het eerst een verhoudingstabel gemaakt.

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

De toets van blok 3, aardrijkskunde hebben we gehad. De kinderen leren dit ontzettend goed,
mijn complimenten!
We hebben vorige week voor het eerst gewerkt met een atlas. Eerst zoek je de plaats of provincie
op in het register. Daar staat in op welke bladzijde het staat en welke coördinaten er bij horen.
Zie foto.
Groep 6,7 en 8.
Wij willen jullie allemaal bedanken voor de oudergesprekken. Fijn om met
alle ouders gesproken te hebben!
Vanmorgen zijn de kinderen naar het gevangenismuseum in Veenhuizen
geweest. Dit was erg leuk en leerzaam. Een later verslag hierover volgt nog.
De kinderen van groep 6,7 en 8 gaan Sinterklaas dit jaar weer een handje
helpen. Ze hebben allemaal een verlanglijstje gemaakt en hebben woensdag
lootjes getrokken. Het is de bedoeling dat de kinderen voor een bedrag van 7,50 euro iets gaan
kiezen van het verlanglijstje en dat gaan verpakken in een leuke surprise. Ook moet daar een
gedicht bijkomen van minimaal 6 regels. De surprises mogen vanaf donderdag 4 december in de
klas worden gebracht. We hopen dat het allemaal gaat lukken!
Volgende week donderdag komt schrijfster Corien Oranje een bezoek brengen aan onze groep. Dit
zal plaatsvinden in het dorpshuis van 9.00 tot 9.45 uur. We hebben van de bibliotheek al een
aantal extra leesboeken van haar in de klas gekregen en de kinderen zijn hierin al druk aan het
lezen. Ook mogen ze thuis vast nadenken over vragen die ze aan haar kunnen stellen.
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