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dinsdag 17 maart
dinsdag 17 maart
vrijdag 20 maart
woensdag 25 maart
donderdag 26 maart
dinsdag 31 maart

belangrijke data voor de komende periode
open dag
voorstelling “Cavia”
groep 4 en 5
uitgifte Info nummer 15
groep 2 t/m 8
studiedag (kinderen vrij)
team
oud papier
ouderavond PBS
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.
De leerlingen van de midden en
bovenbouw krijgen folders mee. Ze mogen
de mogen de folders uitdelen aan
familieleden, buren en andere
belangstellenden.
Op dinsdag na schooltijd is er gelegenheid
om de tentoonstelling over de lente in de verschillende lokalen te bezichtigen. Ook kunnen de
kinderen meedoen aan een puzzeltocht over de lente. Met deze puzzeltocht is leuke prijs te
verdienen. Voor de ouders staat de koffie/thee klaar. Ook voor de
kinderen is er een hapje en een drankje.
Ouderavond PBS
In het kader van werken aan goed gedrag worden er op dit
moment in alle groepen voorbeeldlessen gegeven. We leren de
kinderen bijv. hoe ze het toilet moeten gebruiken of hoe ze om
moeten gaan met materialen. Op de ouderavond op dinsdag 31
maart gaan we uitgebreid vertellen wat we de leerlingen al
hebben geleerd en wat we ze nog gaan leren. We hopen dat veel
ouders de ouderavond bezoeken. U ontvangt via uw kind een
uitnodiging voor die avond.
Studiedag 25 maart
Op woensdag 25 maart hebben we onze tweede studiedag over
PBS. De leerlingen zijn deze woensdagmorgen vrij.
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Nieuws uit de groepen
Groep 2 en 3

Deze week zijn we vol enthousiasme begonnen aan het thema lente. Er zijn al veel leuke werkjes
gemaakt. De klas ziet er al heel lenteachtig uit! Groep 3 heeft een eigen lente werkboekje waarin
allerlei leuke opdrachten staan. Samen hebben we heel wat echte lentewoorden besproken die
ook in de klas hangen. Ook hebben we een nieuwe letter geleerd in groep 2, namelijk de “N” van
net.
Groep 4 en 5
We hebben allemaal heerlijk genoten van een welverdiende vakantie. We zijn maandag weer met
frisse moed aan het werk gegaan. Maandag hadden we al 10 bandjes verdiend dus hebben al een
verrassing gekregen. Dit is een onderdeel van PBS.
Ook hebben bijna alle kinderen het blaadje van de leesbingo ingeleverd. De kinderen hebben op
veel verschillende plaatsen gelezen en ik hoor enthousiaste verhalen, super!
Dinsdag 17 maart hebben we een voorstelling. Er is al 1 ouder die mee wil
rijden. Hopelijk is no
iemand die zich opgeeft, dan kunnen we met auto’s en anders gaan we op
de fiets.
Met taal hebben we deze week allemaal de toets gemaakt en beginnen dus
volgende week aan het nieuwe blok. In groep 4 gaat het volgende blok
over beleefdheidsvormen en in groep 5 werken we over de verschillende
soorten taal zoals schrijftaal, beeldtaal, spreektaal en lichaamstaal.
Groep 6, 7 en 8
Na een heerlijk weekje vrij, zijn we maandag weer vol goede moed begonnen.
Met taal zijn de kinderen van groep 6 begonnen aan het blok:’ Vers van de pers!’
Ze hebben samen een krant bekeken en leren begrippen uit de krant. De inhoud van de krant kan
de mensen informeren, overtuigen of vermaken. Wat is het verschil tussen een redacteur en een
hoofdredacteur? Wat doet een journalist? Wat is een recensie?
De kinderen hebben als opdracht gekregen allemaal een stukje uit de krant te knippen en mee te
nemen die ons informatie geeft.
Groep 7 is deze week druk bezig geweest met procentsommen. Ze hebben kennis gemaakt met
de minder ‘mooie’ procenten. Als 2000 computers 100% is, hoeveel computers is dan 3%? En
hoeveel computers is dan 14%? Door het maken van een verhoudingstabel lossen de kinderen
deze sommen op.
Groep 8 is flink aan het oefenen met proef citotoetsen. Ook hebben ze kennis gemaakt met de
Islam. Ze hebben een werkboekje gekregen en lezen erover. Ze leren over de 5 zuilen van de
Islam; de ramadan; het leven volgens de Koran en de islamitische hadj. Ook
gaan ze hierover een PowerPoint maken en gaan dit presenteren aan de
kinderen van groep 6 en 7.
Groep 7 gaat op 16 april schriftelijk verkeersexamen doen. Oefenexamens
kunnen worden geoefend op een speciale oefensite van Veilig Verkeer
Nederland: examen.vvn.nl. Wanneerkinderen een examen helemaal gemaakt
hebben, zien ze hun score. Daarna kunnen ze opnieuw aan de slag met de
vragen die ze niet goed beantwoord hebben.
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