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belangrijke data voor de komende periode
woensdag 17 december
kerstviering
groep 1 t/m 8
donderdag 18 december
oud papier
vrijdag 19 december
uitgifte Info nummer 9
groep 1 t/m 8
ma 22 dec.’14 t/m vr 2 jan. ‘15
kerstvakantie
groep 1 t/m 8
Sinterklaas op
bezoek
Vandaag heeft Sint
met twee pieten en
een hulppiet onze
school bezocht. Op
het schoolplein
werden ze
verwelkomd door
kinderen en
leerkrachten. De
Sint en zijn Pieten
kwamen met de Drenthe Expres. Na een prachtig onthaal werden
alle leerlingen getrakteerd op een toertocht met het treintje door de
Kiel. Daarna heeft de Sint met zijn pieten de verschillende groepen
bezocht.
Nieuws uit het team
Kerstviering
Op woensdag 17 december vieren we om 18:30 uur het kerstfeest
op school. De voorbereidingscommissie is al druk bezig. We vieren
met alle leerlingen het feest in het lokaal van groep 2/3. De ouders worden om 19:30 uur
verwacht op het schoolplein. Op het schoolplein sluiten we de viering af. De activiteitencommissie
zorgt voor de aankleding van het plein. Ook het hapje en het drankje vergeten ze niet. De
leerlingen van onze school zorgen nog voor een verrassing. Het belooft een gezellig half uurtje te
worden.
PBS-cursus
Maandag 8 december zijn de leerlingen vrij. Alle medewerkers van CBS De Kiel zijn die dag in
Papenvoort. Ze volgen hier de eerste cursusdag over PBS. In de volgende nieuwsbrief leest u
meer over dit onderwerp
De laatste Info
De laatste Info van dit kalenderjaar bevat weer veel leerlingenwerk. Deze Info ontvangt u op
vrijdag 19 december. De leerlingen zijn vrijdagmiddag 19 december vrij.
Geld voor Tejas
We hebben de afgelopen maanden goed gespaard voor Tejas, wel €21,05. Allen hartelijk dank
hiervoor.
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Werken aan wat werkt
“Zien hoe een ander zich voelt”
Zien hoe een ander zich voelt… meestal lukt het ons wel, maar kunnen we er dan ook wat mee?
De komende weken gaan we als team extra letten op kinderen die al laten merken dat ze zien hoe
een ander zich voelt.
“Wat lief dat je met Krista naar buiten gaat, je zag dat ze
zich alleen voelde” , of: “ “Je merkte dat Diana blij was, en
je danste mee met haar, wat leuk!” Ook thuis is het fijn uw
kind te complimenteren als het merkt hoe u en uw
gezinsleden zich voelen. “Wat lief dat je zachtjes ging spelen
toen je merkte dat mama hoofdpijn had” of “ Goed hoor, dat
je zei dat je ook wel binnen wilde spelen toen je wist dat Lisa nog niet naar buiten mocht met
haar griep”.
Nieuws uit de groepen
Groep 2 en 3
Wat duurt wachten toch lang. Maar vanmorgen was het zover: Sinterklaas in school. Wat een
feest. Hij kwam met een tractor met een treinwagonnetje. Ook wij mochten een rondje met sint
en Pieten in het wagonnetje rijden. Ook in de klas was het erg gezellig. Wij hebben gezongen,
gedanst met de Pieten en een mooi cadeautje gekregen. Nu nog pakjesavond en dan is ook dit
feest weer geweest.
Met Sinterklaas maken wij gedichten, dat heeft groep 2 ook gedaan. Hier leest u de gedichtjes
van groep 2:
1. Wiljanne wil een knuffel pony,
Een knuffel pony in de zak.
Daar kan zij fijn mee slapen
En dat vindt zij een mooi sint pak.
2. Marit wil een barby zemeermin.
Een zeemeermin in het water
Die echt zwemmen kan.
Op een dag, zater. (zaterdag)
3. Anne-mijn wil een pony.
Een pony in haar bed.
Daar kan ze mee knuffelen,
Dan hebben ze samen pret.
4. Dani wil een knuffel varken,
Een knuffelvarken in zijn kamer.
Dan kan hij fijn knuffelen
Dat doet hij samen.
Dan staat het volgende feest weer voor de deur, Kerstfeest. Natuurlijk maken wij iets leuks voor
in de boom.
Groep 2 leert een nieuwe letter, de letter a van bal.
Ook leren wij de begrippen: vooraan-in het midden-achteraan.
Wij gaan van een korte zin een lange zin maken, b.v. de kerstboom staat
wordt de kerstboom staat in school enz.
Rekenen: vormen herhalen, dagen van de week, vorige dag, volgende dag.
Hummen: van de kou kun je niet meer goed tellen, wij slaan getallen over.
B.v.: 1 hum 3 hum 5.
Groep 3: VLL:
Wij zijn bezig met kern 5: wij hebben alle woordjes en letters van deze kern al geleerd. Wij gaan
de kern volgende week afronden. Daarna beginnen wij al met kern 6, ze gaan als een speer. Ze
krijgen dan ook de nieuwe veilig en vlot woordjes mee. Leest u iederen dag 5 a 10 minuten de
woordjes met de kinderen.
Rekenen: De kinderen leren erbij en eraf sommen t/m 10, splitsen van getallen, meetkunde:
bepalen van het aantal blokjes van een bouwsel en het bouwen van een blokkenbouwsels.
Eind volgende week de toets en afronding. Daarna het volgende blok.
Vanaf volgende week is juf Marjan weer op donderdag voor de klas. Volgend jaar zal ze soms ook
op maandagmorgen en dinsdag voor de groep staan.
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Wij wensen iedereen een fijne pakjesavond.
Groep 4 en 5
Vanochtend kwam dan eindelijk Sinterklaas op school. Gelukkig had hij
ook 2 pieten meegenomen. We zijn met het treintje rond geweest en
hebben in de klas voor hem gezongen en gedanst. Ook hebben we
mooie cadeautjes van hem en zijn pieten gekregen. Het was een
geslaagde ochtend.
Het volgende feest staat al weer op ons te wachten. Vanmiddag
knutselen we alvast voor kerst.
Deze week hebben we blok 8 van taal afgerond. Dit blok ging in beide
groepen over tijdwoorden. Groep 4 is met rekenen begonnen met de
tafel van 3. Groep 5 gaat verder met deelsommen en grote
keersommen; als je weet hoeveel 8x4 is dan weet je ook 8x40.
Maandag hebben we cursusdag van PBS en dinsdag is juf Marjan in de klas omdat ik
compensatieverlof heb. Ook 15 december zal juf Marjan mij vervangen.
De beloofde foto is helaas niet in de vorige nieuwsbrief gekomen, mijn excuses. Hier is de foto
dan alsnog.
Groep 6, 7 en 8
We zijn druk geweest de laatste weken. Op bezoek bij schrijfster Corien Oranje.
Ze heeft ons een hoop verteld over hoe ze op de ideeën voor haar boeken komt.
Zo is ze bijvoorbeeld heel de wereld over gereisd. Vooral haar verhaal over het boek
Kampioen! Was behoorlijk indrukwekkend. Er was gelukkig ook nog tijd voor een
aantal vragen en die waren er genoeg!

Verder hebben we een bezoek gebracht aan het gevangenismuseum in Veenhuizen. Ook dat
heeft indruk gemaakt! We weten nu alles over de geschiedenis van de gevangenis.
Gelukkig is onze klas Sint Proof voor aanstaande vrijdag!
Nu alle prachtige surprises en gedichten afwachten…

In het museum bij de celblokken, in de
boefenwagen, in bed.
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