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woensdag 25 maart
donderdag 26 maart
dinsdag 31 maart
donderdag 2 april
vrijdag 3 april
zo 5 en ma 6 april
dinsdag 7 april
zaterdag 11 april

belangrijke data voor de komende periode
studiedag (kinderen vrij)
oud papier
ouderavond PBS
paasviering
Goede vrijdag
Pasen
Verenigingsdag (kinderen vrij)
klusochtend

team
ouders/verzorgers
groep 2 t/m 8

team
ouders/verzorgers

Nieuws uit het team
PBS –cursus
Op woensdag 25 maart heeft het team van CBS De Kiel de tweede
studiedag over “Goed gedrag kun je leren”.
Op deze dag krijgen we veel informatie hoe we PBS moeten inzetten in
onze school. Deze dag zijn de kinderen vrij.
Paasviering
Op donderdag 2 april gaan we het paasfeest vieren. Deze paasviering wordt
gehouden in één van de klaslokalen. Alle kinderen en leerkrachten werken
mee aan deze viering. Deze viering zal worden gehouden aan het eind van de morgen. Vooraf
mogen de leerlingen paaseieren rondom het schoolgebouw gaan zoeken. Na de viering gaan de
leerlingen in het lokaal van groep 1/2 genieten van een paasmaaltijd. Om 13.00 uur zijn de
leerlingen vrij. De activiteitencommissie verzorgt de paasmaaltijd.
Koningsspelen
Ook dit jaar doet onze school mee aan de Koningsspelen op vrijdag 24 april.
De groepen 1 t/m 4 vieren hun Koningsdag op het schoolplein van CBS De
Slagkrooie. De groepen 5 t/m 8 gaan na het Koningsontbijt naar het sportveld
in Schoonoord. Samen met de leerlingen van de Royenschool en CBS De
Slagkrooie gaan ze gezamenlijk sporten. Enkele sportverenigingen hebben hun
medewerking toegezegd. Zijn er ouders die kunnen meehelpen met de
Koningspelen?
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 hebt via uw kind een uitnodiging ontvangen.
Nieuws uit de GMR
Dinsdag 17 maart heeft de GMR weer vergaderd. De vergadering vond plaats op de Paul
Krugerschool te Coevorden.
Via de nieuwsbrief willen wij u op de hoogte houden van de onderwerpen die tijdens deze
vergadering besproken werden. De volgende punten kwamen aan de orde:
 De begroting 2015
 De werkkostenregeling
 CAO PO
 Wetenschap techniek en talentontwikkeling
Namens de GMR, Daniël de Leeuw, secretaris GM
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Nieuws uit de groepen
Groep 2 en 3
Groep 3 is deze week begonnen met kern 9 van Veilig leren lezen. Ook zijn we met rekenen
begonnen in een nieuw blok. De kinderen van groep 2 zijn deze week nog steeds aan het werk
met het thema lente. Daardoor hebben we al een complete moestuin in de klas. Ook zijn er
bloembollen en andere plantjes die we eens van heel dichtbij hebben bekeken. Natuurlijk zijn we
samen met groep 3, ook naar buiten geweest om te zien wat de lente ons daar kan laten zien.
Zo kwamen we terecht bij de lammetjes van Anne-Mijn die we mochten bekijken. We hebben
zelfs gezien dat er een lammetje de fles kreeg. Verder heeft Juf Tamara onze klas weer extra
mooi gemaakt met haar prachtige raamschildering.

Groep 4 en 5
Helaas ging de voorstelling van 17 maart niet door wegens ziekte.
Hopelijk krijgen we binnenkort bericht voor een nieuwe datum. We
hebben deze weken zelf ook geoefend met kleine toneelstukjes, dit was
erg leuk.
De taaltoets en rekentoets zijn geweest deze week. Groep 4 kan thuis
gaan oefenen voor een tafeldiploma en ook groep 5 is er klaar voor.
Groep 4 kan een tafeldiploma krijgen voor de tafels van 1 t/m 5 en 10
en groep 5 voor de tafels 1 t/m 10. Er zijn sites om de tafels te oefenen
maar ook apps.
Nieuwsbegrip ging deze week over de zonsverduistering. We hebben er
veel van geleerd. De laatste opdracht was om zelf een zonsverduistering
te maken. De kinderen zijn donderdagmiddag druk aan het knutselen
geweest. Hier het resultaat.
De Slagkrooie heeft ons de optie gegeven om met hen in de bus mee te rijden naar een
schoolreisbestemming. De datum zal dan 18 juni worden. De bestemming blijft nog een
verrassing. Als hierover vragen en/of opmerkingen zijn, dan hoor ik het graag.
Leesvirusfeest
Voor de kinderen die hebben meegedaan aan Leesvirus is er
een Leesvirusfeest in de bibliotheek in Sleen. Dit feest wordt
gehouden op 1 april. Welke ouders willen deze ochtend met ons
meerijden? Graag opgeven bij juf Marjan.
Groep 6, en 8
De afgelopen week zijn we al druk bezig geweest met het oefenen voor de paasliederen. Het duurt
namelijk niet zo lang meer, dan vieren we samen de paasviering op school. Onze groep zingt
tijdens de viering het lied “Kijk omhoog” van Nick en Simon, dat vorig jaar tijdens de Passion
gezongen werd. In de groep zijn er al heel wat spreekbeurten gegeven en ook de eerste
werkstukken zijn al ingeleverd! Het moment van inleveren komt dan ook steeds dichter bij. We
hebben nog ongeveer 5 weken. Afgelopen maandag hebben we een opfriscursus Drents gehad. In
alle groepen kwam iemand voorlezen in het Drents, dat was voor
sommige kinderen even omschakelen. Gelukkig waren het leuke
verhalen en gedichten. Vorige week donderdag hebben we een
kijkje mogen nemen in de Gamebus van Nederland Schoon. In
de bus hebben we in groepjes vier verschillende zwerfafvalgames
gespeeld. In de spelletjes gingen we in een virtuele stad met
poppetjes schoonmaakacties uitvoeren. Het was een hele
belevenis en we hebben er zeker iets van geleerd!
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