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belangrijke data voor de komende periode
donderdag 26 februari
Oud papier
ma 23 t/m vr 27 februari
voorjaarsvakantie
dinsdag 17 maart
open dag
dinsdag 17 maart
voorstelling “Cavia”
vrijdag 20 maart
uitgifte Info nummer 14
woensdag 25 maart
Studiedag PBS (kinderen vrij)
donderdag 26 maart
Oud papier
dinsdag 31 maart
ouderavond PBS

groep 2 t/m 8
groep 4 en 5
groep 2 t/m 8
team
ouders/verzorgers

Nieuws uit het team
Open dag
Op dinsdag 17 maart 2015 is de open dag op onze school. Deze dag is bedoeld voor nieuwe
ouders/verzorgers die een school zoeken voor hun kind. Er zijn twee informatierondes: ’s
Ochtends onder schooltijd van 9.00 -11.30 uur en ’s middags van 15.45 tot 16.30. We vertellen
dan over het reilen en zeilen op CBS De Kiel en geven een rondleiding. Wanneer u in de buurt nog
ouders/verzorgers kent, waarvan het kind volgend jaar 4 wordt, kunt u ze misschien wijzen op
deze mogelijkheid om kennis te maken met onze school.
Kleding en schoeneninzameling.
Wij zij voornemens om mee te doen aan de kledinginzamelingsactie van Stichting Humantex.
In April komt er een container bij school te staan, waarin gedragen kleding en schoeisel gedaan
kan worden. Stichting Humantex zamelt gebruikte kleding en schoenen in, die hun weg
grotendeels vinden naar Oost- Europa en Afrika. Per jaar wordt een bedrag overgemaakt aan het
Lilianefonds, dat op haar beurt als dank interessante lesprogramma’s met materiaal voor de
scholen verzorgt, als daar belangstelling voor is. Ook de school zelf krijgt per kilo ingeleverde
spullen een klein bedrag.
Op deze manier dragen we met elkaar bij aan een stukje duurzaamheid (door het hergebruik van
kleding)
Compliment voor onze vrijwilligers
Sinds 2003 is het op 1 maart
jaarlijks de Nationale
Complimentendag in Nederland
en inmiddels ook in België. De
Nationale Complimentendag is
dé dag om eens extra
waardering uit te spreken naar
anderen. Het is ook de dag om
aandachtiger stil te staan bij de
prestaties en kwaliteiten van
onze vrijwilligers. Heleen geeft
al jaren extra Engelse les aan onze kinderen in de bovenbouw. Ze
doet dit met zeer veel plezier en enthousiasme. Oud-leerlingen
spreken hun waardering uit over de begeleiding die zij bij de
Engelse les hebben ontvangen.
Tamara Dam is als vrijwilligster werkzaam in groep 2/3. Ze helpt de kinderen bij het knutselen.
Ook zorgt ze er voor dat alle materialen klaar staan voor de les. Tamara maakt prachtige
raamtekeningen. De leerlingen vinden het fijn dat Tamara hun helpt bij een knutselwerkjes.
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Onze derde vrijwilliger is Jannie Meierde moeder van Jonnick en Jolien. Een aantal keren per
week leest ze met een groepje kinderen. Dames nogmaals heel erg bedankt voor jullie inzet. De
kinderen zijn jullie dankbaar.
Doekoe actie bij Coop
Van 6 april t/m 25 mei 2015 is er weer een doekoe actie bij Coop.
We kunnen sparen voor actie en sport- en spelmaterialen voor onze
school.
Voor meer informatie ga naar: https://mijn.coop.nl/doekoe
Nieuws uit de groepen
Wij willen graag plasticflessen, wilt u die voor ons sparen? B.v.d.
Inleveren bij juf Jeannet.
Groep 2 en 3
Vrijdag 6 febr. Zijn wij naar de voorstelling: De “reismuis”
geweest. De voorstelling was in de Slagkrooie in Schoonoord. De
vadermuis moest donsveertjes zoeken voor de babykamer van de
moedermuis. Ze woonden in een reisbus. Maar hij maakte feest
met de ratten op de kade en daardoor vertrok de veerboot, waar
de bus opstond, zonder de vadermuis. Gelukkig zag hij een vogel,
die hem naar de bus wilde brengen. Helaas was het mistig en
konden ze de bus niet vinden. Ze kwamen in verschillende landen
terecht, waar ze verschillende dieren leerden kennen. Ook had ieder land zijn eigen muziek en
soms een lied. Eindelijk kwam vadermuis toch thuis en daar wachtte hem een verrassing. Hij was
vader geworden van heel veel kinderen. Het was een erg leuke voorstelling, de kinderen hebben
genoten.
Groep 2: na de vakantie beginnen wij met het thema lente. We zullen dan o.a. bezig gaan met
tellen en begrippen als breed/ smal, groot/ klein. Voor woordenschat zullen er flink wat
lentewoordjes geleerd worden. En natuurlijk gaan we ook verder met het leren van nieuwe letters.
Groep 3; taal: we zijn begonnen met kern 8, wij leren de: nk, cht, verwijswoorden en
hoofdletters.
Rekenen: automatiseren splitsen en hoeveelheden t/m 10, samenvoegen van een tiental en
eenheden, herhaald optellen.
Geldsommen: gepast betalen met 1,2,5, en 10 euro, tot 20 euro.
Groep 4 en 5
Met rekenen gaat groep 4 verder met de tafels automatiseren en digitaal klokkijken.
Ook hebben we al geoefend met kwart voor en kwart over. In groep 5 werken we
voor het eerst met deelsommen met rest. In deze groepen lezen we erg veel. We
halen boeken uit de bieb om te stillezen maar we lezen ook in tweetallen of
groepjes. Ook zijn we allemaal erg enthousiast over het project Leesvirus. 17 maart
hebben we een voorstelling in de Burg. van Royenschool in Schoonoord. Hiervoor
ben ik op zoek naar 2 ouders die mee willen rijden. De voorstelling begint om
10.30. Vandaag begint onze welverdiende vakantie. Ik wens jullie een fijne
vakantie!
Wij zijn op zoek naar handige vaders (of moeders) die op vrijdagmiddag 6 maart met ons willen
timmeren. Opgeven kan bij juf Elleke.
Groep 6, 7 en 8
De afgelopen weken zijn we druk geweest met rekenen, taal, woordenschat, sociale talenten en
nog veel meer. Een vakantie hebben we dan ook wel verdiend. Voor PBS zijn er al heel wat
bandjes uitgedeeld en vanaf vandaag kunnen de kinderen ze ook verdienen door goed gedrag op
de gang te tonen. We hopen op een goede start na de vakantie zodat we snel een flink aantal
bandjes bemachtigen want daarmee kunnen we wat leuks verdienen!
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