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donderdag 29 januari
donderdag 6 februari
dinsdag 10 februari
woensdag 11 februari
vrijdag 20 februari
Ma 23 t/m vr 27 februari

belangrijke data voor de komende periode
oud papier
voorstelling “Reismuis”
groep 2 en 3
contactavond
ouders/verzorgers
rapport mee
groep 2 t/m 8
uitgifte Info nummer 12
groep 2 t/m 8
voorjaarsvakantie
groep 2 t/m 8

Nieuws uit het team
Ouderavond
Op dinsdag 31 maart is er een ouderavond over PBS. Deze avond
wordt georganiseerd door de leerkrachten van CBS De Kiel en
Yorneo. We beginnen deze avond om 19.30 uur. U ontvangt nog
een uitnodiging voor deze avond
De gymbus
De gemeenste stopt met het subsidiëren van de gymbus. We zullen
overleggen met de schoolkring hoe we het vervoer naar sporthal
volgend schooljaar moeten organiseren
NSCCT-toets
Dit schooljaar hebben wij voor het eerst de NSCCT-toets afgenomen bij kinderen van groep 4 en
groep 6. De NSCCT is de Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test. We gaan deze test inzetten
omdat sommige kinderen op school minder laten zien dan wat ze in werkelijkheid kunnen.
Daarmee presteren ze mogelijk onder hun niveau. De NSCCT helpt om deze leerlingen op te
sporen. Daarnaast zorgt de NSCCT voor een second opinion bij het maken van een inschatting van
de leermogelijkheden van kinderen door leerkrachten. Dit zorgt ervoor dat de leerkracht kan
aansluiten bij datgene wat uw kind nodig heeft op school.
Deze test is in de maand november afgenomen worden. Tijdens de 10-minuten-gesprekken wordt
de uitkomst van de NSCCT besproken.

Nieuws vanuit de schoolkring
Tijdens de jaarlijkse ouderavond in mei afgelopen schooljaar hebben we stilgestaan bij het
onderwerp “CBS De Kiel klaar voor de toekomst?”. We zijn erg blij met jullie positieve inbreng op
deze avond!
In de afgelopen schoolkringvergaderingen hebben we besproken welke ideeën we kunnen
uitvoeren en wat we direct op kunnen pakken. Zo heeft Herman reeds met dorpsbelangen om
tafel gezeten en hebben we de klussenzaterdagen ook aangekondigd via de mail.
Een aantal zaken zullen op de iets langere termijn worden opgepakt zoals bijvoorbeeld het
eventueel opzetten van peutermiddagen vanaf 2,5 jaar.
De samenstelling van de schoolkring is iets gewijzigd. Afgelopen najaar is Willeke Kloosterman
gestopt en is Miriam Langelaar de schoolkring komen versterken. Achter de schermen ondersteunt
Martin Vos ons nog tot we een nieuwe penningmeester voor de schoolkring hebben. Vanaf maart
zal Barbara Enting de schoolkring verlaten en inmiddels wordt de nieuwe
voorzitter, Rogier Vedelaar, ingewerkt. Rogier zal zich in de volgende
nieuwsbrief aan jullie voorstellen.
Werken aan wat werkt
“Ik durf ook te vertellen als meer mensen luisteren”. Voor sommige
kinderen is het heel eng om te vertellen over iets, of te zeggen wat ze
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willen als er meer mensen luisteren dan alleen juf, of papa en mama. Toch kan belangrijk zijn om
je ook dan te laten horen! “Iedereen op de verjaardag luisterde naar je toen je die leuke mop
vertelde. Ik vond dat je het erg knap deed, meid!” “Ik was trots op je, toen je aan tafel tegen je
grote broer vertelde dat jij ook dingen meemaakt op school en erover wilt vertellen”.
Nieuws uit de groepen
Nieuws uit groep 2 en 3,
Hoewel de winter buiten net een beetje lijkt te beginnen en de ijsberen
en hun vriendjes nog vrolijk bij ons in de klas staan, zijn we toch
begonnen met een nieuw thema. Woensdag is tijdens het
voorleesontbijt door juf Tineke onder andere het boek Boer Boris
voorgelezen. In onze eigen klas heeft juf Jeannet hier nog verder uit
gelezen. Het thema waar wij de komende weken mee aan de slag gaan
is dan ook, de boerderij. We zullen allerlei leuke opdrachten gaan doen
die te maken hebben met dit thema. Ook zijn Rosalie en Feline steeds
vaker bij ons in de klas te vinden. Gezellig hoor! Jullie hebben vast onze
mooie letterparasol wel zien hangen in de klas. Daaraan komt de
nieuwe letter te hangen waar we met de kleuters mee aan het werk
zijn. Voor groep 3 zijn het drukke weken geweest. Alle Cito toetsen
zijn weer afgerond, dus nu kunnen we weer verder met alle normale
dingen. We beginnen al met kern 7 van veilig leren lezen!
Groetjes, juffen van groep 2 en 3
Groep 4 en 5
Donderdag hebben we afscheid genomen van juf Elske. We hebben haar een dienblad gegeven
met onze namen er op, zodat ze ons niet vergeet. Juf Elske heeft
getrakteerd op lekkere eigengemaakte cup cakes. Juf Elske, bedankt voor
alles!
Groep 4 heeft de tafels van 1 t/m 5 en 10 gehad. Dit schooljaar wordt de
tafel van 6 ook nog aangeboden. We gaan nu vooral bezig om deze tafels
goed te onthouden.
Groep 5 is begonnen met cijferend rekenen. De kinderen zijn erg
enthousiast en dat is leuk om te zien.
De Cito toetsen zijn allemaal achter de rug. Alle kinderen hebben goed hun
best gedaan. De resultaten worden op 10 februari besproken tijdens de
oudergesprekken.
Groep 5 en 6 zijn begonnen met het Leesvirusproject. De kinderen kunnen boeken meenemen
naar huis om te lezen. Elke week worden er vragen gesteld over de inhoud van een boek. Een
leuk project waarbij het lezen extra aandacht krijgt.
Groep 6/7/8,
Woensdagmorgen zijn we gezellig met z’n allen bij ons in de klas begonnen met het
voorleesontbijt. Iedereen, voorzien van knuffels, slaapzakken, dekens en andere
slaapbenodigdheden zat/lag klaar om te luisteren naar Superjuffie! Het superleuke leesboek dat
werd voorgelezen door juf Tineke.

Natuurlijk was er ook voor iedereen een heerlijk bolletje met drinken. Het was een zeer geslaagd
voorleesontbijt. Het einde is in zicht wat betreft de citotoetsen. Wat is iedereen hier druk mee
geweest de afgelopen weken. Gelukkig kunnen we volgende week weer beginnen aan een
normale week. Bijna iedereen heeft al doorgegeven waar hij/zij het werkstuk over gaat Succes
met de voorbereidingen!
De juffen van groep 6,7 en 8.
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