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vrijdag 6 februari
dinsdag 10 februari
woensdag 11 februari
vrijdag 20 februari
donderdag 26 februari
ma 23 t/m 27 februari

belangrijke data voor de komende periode
voorstelling “Reismuis”
groep 1, 2 en 3
contactavond
ouders/verzorgers
rapport mee
groep 2 t/m 8
uitgifte Info nummer 13
groep 2 t/m 8
oud papier
voorjaarsvakantie
groep 2 t/m 8

Nieuws uit het team
Tienminutengesprek
Nog even en dan is het weer zover. De kinderen krijgen op woensdag 11 februari het rapport mee
naar huis. Op dinsdag 10 februari worden alle ouders uitgenodigd voor een tienminutengesprek.
Het tienminutengesprek is een belangrijk moment om de vorderingen van uw kind te bespreken,
maar het is minstens even belangrijk om die vorderingen in een bredere kader te plaatsen. Hoe
ontwikkelt uw kind zich in sociaal en emotioneel opzicht, hoe manifesteert hij/zij zich in de groep
en thuis, etc. Wanneer er onvoldoende tijd is om alles in alle rust te bespreken dan kan er altijd
een vervolgafspraak gemaakt worden.

Dit schooljaar doen we mee aan het
voetbaltoernooi. De trainer heet Geert

Gerding. En de jongens trainen elke
dinsdagmiddag van 16.00 - 17.00 uur
(bij goed weer uiteraard)

Schoolvoetbalteam van CBS de Kiel. Op de foto ontbreken Jan Kloosterman en Jonnick Meijer.
Geld voor Tejas
Deze maanden hebben we € 25,55 gespaard.
Nieuws uit de schoolkring
Nieuwe voorzitter van de schoolkring
Even voorstellen..
Mijn naam is Rogier Vedelaar, echtgenoot van Marlien en vader van Marit (5)en
Féline(3). We wonen sinds 2011 aan de Eserstraat nr. 28 in De Kiel en we
hebben het hier prima naar onze zin. In het dagelijkse leven ben ik
productieleider in een fabriek en geef daar samen met een collega leiding aan
zo’n 45 man. Naast het werk heb ik ook een actieve rol in de kerk waar we lid
van zijn, de Vrije Baptistengemeente in Emmen.
Barbara Enting vroeg me afgelopen december of ik voorzitter wilde worden van
de schoolkring. Ik had er al een tijdje over nagedacht en het leek me goed om te
doen. Ik wil graag betrokken zijn bij de school en ik kan als voorzitter van de schoolkring daar ook
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mijn steentje bijdragen. Ik ben enthousiast over mijn rol in de schoolkring en hoop dat we mooie
en goede dingen bereiken de komende tijd.
De schoolkring bestaat op dit moment uit Brenda Pot, Eelco Nijboer, Miriam Langelaar, Herman
Veerbeek (directeur) en juf Elleke van Ludolphij. Ik ben dus sinds 1 januari bij hen aan tafel
aangeschoven. In de Schoolkring wordt over de algemene gang van zaken gesproken zoals
bijvoorbeeld over financiën, de organisatie, het gebouw, onderwijskundige zaken en gestelde
doelen. We willen een goed klankbord zijn voor de directeur en de leerkrachten. Net als het
schoolteam willen we voor ieder kind het beste onderwijs en proberen we hierin een positieve
bijdrage te leveren voor het in stand houden en verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. De
schoolkring vergadert ongeveer één keer per zes weken.
Groet Rogier
R.Vedelaar@home.nl
Nieuws uit de GMR
Dinsdag 27 januari vindt er weer een GMR vergadering plaats op de Paul Krugerschool te
Coevorden. Dit keer schuift ook het toezichthoudend deel van het bestuur aan.
Via de nieuwsbrief willen wij u op de hoogte houden van de onderwerpen die tijdens
deze vergadering besproken worden.
De volgende punten komen aan de orde:
 De begroting 2015
 De werkkostenregeling
 CAO PO
 Passend Onderwijs
Namens de GMR, Daniël de Leeuw, secretaris GMR
Werken aan wat werkt
“Ik ben een harde werker”
Deze week letten we in de klassen vooral op de harde werkers! Meestal
wordt er iets gezegd als een kind zit te dromen of niet doorwerkt, maar het
is natuurlijk veel leuker om te horen dat juf ziet dat je zo goed en lekker
aan het werk bent! Ook thuis kunt u daar de komende week meer accent
op leggen. ”Werken” is dan misschien een groot woord, maar als u ziet dat
uw kind een taak(je) goed en achter elkaar afwerkt, zeg daar wat van!
“Joh, wat fijn dat je Minoes eten en drinken hebt geven, nu hoeft ze niet meer op haar eten te
wachten” of ”Ik zie dat jullie de afwas al klaar hebben, goed zeg!Harde werkers zijn jullie!”
Nieuws uit de groepen
Groep 2 en 3
Verleden week zijn wij naar de bibliotheek geweest. Het was erg leuk. Er werd voorgelezen, wij
hebben een speurtocht gedaan en een quiz. Ook hebben wij voor oudere mensen, die daar
aanwezig waren, gezongen. Vandaag hebben wij een voorstelling gehad, volgende keer meer
daarover.
Woensdag 11 februari ben ik afwezig i.v.m. een cursus, Juf Miranda Tholen
valt voor mij in.
Groep 2 Maandag krijgen de kinderen een leesboekje Welterusten kleine
beer en een werkboekje mee naar huis. Hier werken wij ook over in de klas.
Boekje en werkboekje graag voor woensdag 18 februari inleveren in school.
Groep 3:
VLL: wij werken in kern 7. De wintersignalering is afgenomen, en wordt met
de oudercontactavond besproken.
Deze maand wordt ook de DMT toets en de AVI afgenomen.
Rekenen: Blok 1b hebben wij afgerond. In blok 2b komen oppervlakte
meten, splitsen getallen t/m 10, automatiseren sommen t/m 10,
geldsommen aan bod.
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Groep 4 en 5
Deze week ging Nieuwsbegrip over de Poëzieweek. We hebben de tekst
gelezen en de vragen beantwoord. Het doel van deze les was het maken
van een samenvatting. Ook hebben we zelf geprobeerd een gedicht te
maken, maar dit is nog wel erg moeilijk.
In groep 4 hebben we het met taal over beroepen en in groep 5 werken we
over talent. We hebben het over creatieve, sportieve en andere talenten. De
moeilijke woorden die we behandelen zijn dirigent, musicus en musiceren.
Met rekenen zijn we bijna toe aan de toets, deze toets maken we volgende
week.
In groep 5 hebben we het met geschiedenis over de verschillende soorten vervoer. Vroeger
hadden ze een koets en nu reizen we vaak met een auto. Vroeger ging het reizen niet snel terwijl
nu alles veel sneller gaat.
Met aardrijkskunde hebben we het gehad over soorten water,
rivieren en kanalen en hoe een sluis werkt.
Ook de kinderen van groep 4 en 5 gaan een spreekbeurt
houden. De kinderen hebben een blad meegekregen waar de
informatie op staat. Volgende week woensdag mogen de
kinderen zeggen waar ze hun spreekbeurt over willen doen
en maak ik een schema met data. Veel plezier en succes
met het maken van een spreekbeurt.
Maandag 9 en 16 februari is juf Marjan in de klas, deze
dagen heb ik compensatieverlof.
Groep 6,7 en 8
Drentse Kinderjury
Vorige week zijn de kinderen van groep 7 en 8 begonnen met het lezen van boeken voor de
Drentse Kinderjury. De Drentse Kinderjury is een leesbevorderingsproject voor de groepen 7 en 8
van het primair onderwijs, georganiseerd door de Bibliotheken van Drenthe. Het doel van de
Drentse Kinderjury is de leerlingen leesplezier te laten ervaren. Het boekenpakket van recent
verschenen titels van het afgelopen jaar,
is samengesteld door een werkgroep van
jeugdbibliothecarissen. De leerlingen
vormen een jury in school; zij geven een
oordeel over de 10 gekozen boeken. Na
de meivakantie wordt er door de
leerlingen een persoonlijke top 3
samengesteld. Op basis daarvan bepalen
de leerlingen samen de leerkracht de
groepsuitslag, die meetelt voor de
Drentse Kinderjury. We hopen op veel
leesplezier!
Spreekbeurt
Alle kinderen hebben deze week een stappenplan voor het maken van een spreekbeurt
meegekregen en daarbij een lijst met data waarop de kinderen zijn ingepland. Sommige kinderen
hebben ook al een onderwerp doorgegeven. De kinderen van groep 6 mogen zelf een onderwerp
kiezen. Het mag niet gaan over hun eigen huisdier. De kinderen van groep 7 mogen een
spreekbeurt gaan houden over een beroep en de kinderen van groep 8 mogen gaan vertellen over
een land. De kinderen kunnen hun gekozen onderwerp op de lijst schrijven die in de klas hangt.
Mocht iemand anders hetzelfde onderwerp gekozen hebben en dat staat al op de lijst, dan moet je
een ander onderwerp kiezen. Veel succes met de voorbereidingen!
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