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belangrijke data voor de komende periode
maandag 21 september
schoolfotograaf
donderdag 24 september
oud papier
vrijdag 25 september
vergadering leerlingenraad
donderdag 1 oktober
ontruimingsoefening
donderdag 1 oktober
Uitgifte Info nummer 4
donderdag 15 oktober
Uitgifte Info nummer 5
ma 19 t/m vr 23 oktober
herfstvakantie
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Nieuws uit het team
De fotograaf
Maandagmorgen 21 september komt de fotograaf op school. Kinderen die nog geen vier jaar zijn
mogen ook op de foto. Om 8.45 worden deze foto’s gemaakt.
Het korfbaltoernooi.
Vrijdagavond 11 september hebben we
meegedaan aan het korfbaltoernooi. Het
toernooi begon om 6 uur. We willen de ouders
bedanken die de groepen hebben gecoacht. Het
was een spannend en sportief toernooi. De
jongens en meisjes hebben goed hun best
gedaan.
Techniekonderwijs
Over enige tijd worden de leerlingen
“getrakteerd” op proefjes. De familie Langelaar
heeft aangeboden om in de verschillende
groepen proefjes te demonstreren. We zijn erg
nieuwsgierig wat we allemaal te zien krijgen. We
houden u op de hoogte.
De schoolkring
De eerste vergadering van de schoolkring is achter de rug. De schoolkring bruist van de
initiatieven. Ze wil graag het schoolgebouw en het plein opknappen. Ook ondersteunt de
schoolkring ons met buitenschoolse activiteiten. (zie nieuws uit de schoolkring)
Nieuws uit de groepen
Kleuters: Wij beginnen volgende week met het thema herfst. De kinderen mogen eikels,
kastanjes, beukennootjes, bladeren enz, meenemen.
Taal: extra aandacht voor lettergrepen en boekoriëntatie.
Rekenen: extra aandacht voor sorteren, cijfer 1, tellen t/m 6.
Wegen: wat is zwaarder en wat is lichter.
Groep 3: VLL: kern 1 is afgesloten en wij zijn begonnen met kern 2.
De komende weken leren de kinderen de woordjes: neus, buik en oog.
De letters zijn: eu, b, ui, k, oo en g.
Blijft u de woordjes veilig en vlot oefenen?
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Rekenen: de eerste toets is gemaakt en hoe. Petje af voor de kinderen.
In blok 2, week 1 en 2 komen aan de orde: oefenen met de getallenlijn t/m 20, getalbeelden,
splitsen van hoeveelheden, dagen van de week en routes beschrijven.
Groep 4: U heeft de dictee woorden ontvangen van blok 2. Iedere week hebben de kinderen een
dictee. Hoe meer ze thuis oefenen, hoe beter het dictee gaat.
Taal: We hebben het over kaartjes lezen, b.v. een geboortekaartje. Adressen
schrijven: naam, straat en huisnummer, postcode en plaats. Straatnamen.
Rekenen: Ook groep 4 heeft de eerste toets prima gedaan. Wij zijn ook
begonnen met blok 2.
Hier leren wij: automatiseren optellen t/m 10 tot 100 in sprongen van 10, 5 en
1. Meten: introductie: liniaal, centimeter, kilo, wat is zwaarder. Klok kijken.
Zoals u leest wordt er hard gewerkt.
Ook worden de tafels geleerd. Wij beginnen met de tafel van 2.
Groep 5/6
Deze weken werken we in groep 5 met taal over het uiterlijk. Kleur ogen, kleur haar maar ook
sieraden en tatoeages. We hebben het ook over feiten en meningen; je kunt iets mooi vinden is
een mening. Die trui is blauw, dat is een feit. In groep 6 werken we over familie. 1 persoon heeft
verschillende ‘namen’; zoon, broer, kleinzoon, neefje.
Deze week maken we de toets van rekenen. Aan de hand daarvan kijken we of de kinderen verder
werken met *, ** of ***. De toetsen van aardrijkskunde en geschiedenis zijn ook deze weken. Nu
we het blok aardrijkskunde hebben afgerond, gaan we werken aan een blok natuur.
Groep 7/8
Op woensdag 23 september start de kinderpostzegelactie voor de kinderen van groep 6,7 en 8.
De bestemming van de opbrengst van de actie gaat naar de
onderwerpen: Stop kinderarbeid: we willen dat elk kind naar school
gaat en niet werkt. Ieder kind een gezin: waar ter wereld een kind
ook woont, we willen dat elk kind kan opgroeien in een gezin. Bij de
les blijven: we willen dat elk kind in Nederland de kans krijgt zich te
ontwikkelen. Omdat de actie officieel start om 12 uur, zijn de
kinderen van groep 6,7 en 8 om 12 uur vrij om kinderpostzegels te
gaan verkopen. Wij wensen jullie heel veel plezier en succes!
De laatste week voor de herfstvakantie starten we in de bovenbouw met de boekbesprekingen.
Alle kinderen hebben inmiddels een informatieblad hierover meegekregen en een lijst met data,
waarop staat wanneer welk kind aan de beurt is. We hopen op veel leuke boeken en veel
leesplezier!
Deze week hebben we het eerste blok van rekenen weer afgerond met toetsen. Aan de hand van
de cijfers gaan we kijken welke kinderen er het basisprogramma gaan/blijven volgen; welke
kinderen wat meer aankunnen en de 3 sterren mogen maken met verkorte instructie en welke
kinderen extra instructie nodig hebben en de 1 ster gaan maken.
Ook voor taal zijn we begonnen aan een nieuw blok. Groep 8 heeft het over autochtonen en
allochtonen. De allochtonen hebben we weer onderverdeeld in allochtonen uit buurlanden;
allochtonen uit koloniën; allochtonen uit armere landen (gastarbeiders) en allochtonen uit
onveilige landen (vluchtelingen). Het blok van groep 7 heet: “De aard van het beestje”. We
hebben het over het uiterlijk en het innerlijk en verschillende karaktereigenschappen.
Handvaardigheid in groep 6,7,8,
Allereerst zijn we erg blij met de hulp van juf
Angelina die ons komt versterken tijdens de
handvaardigheidslessen. Samen met juf Angelina heb
ik een aantal leuke knutselwerkjes uitgezocht waar
wij de komende weken mee aan het werk willen
gaan. Helaas zijn er wat onduidelijkheden ontstaan
over wat de kinderen moeten meenemen/
aanschaffen. Het is absoluut niet de bedoeling dat er
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spullen in de winkel gekocht worden. We hebben de kinderen gevraagd om thuis en in de buurt op
zoek te gaan naar de volgende spullen:
- jampotjes (3 stuks per leerling)
- houten knijpers
- oude kralen
- vilt
Wanneer deze spullen in de kennissenkring niet te vinden zijn, worden ze uiteraard geleverd door
school. Zo hopen we dit schooljaar leuke knutselwerkjes te kunnen maken.
Juf Marjan
Nieuws uit de schoolkring
"Aan de ouders van de leerlingen van CBS De Kiel”.
Zoals elk jaar sturen we het rooster voor de klussenochtenden. We plannen de ouders van alle
leerlingen van de school hiervoor in, verspreid over 3 zaterdagochtenden gedurende het
schooljaar. Het gaat hier om standaard klussen zoals ramen wassen, dakgoten schoonmaken,
borders snoeien en dat soort dingen. Er zijn ook ouders die hebben aangegeven dat ze liever een
extra bedrag van € 10,- betalen in de ouderbijdrage i.p.v. mee te klussen. Hierbij willen die
mogelijkheid geven. Als je hier gebruik van wilt maken, verzoek ik je dit via de mail even aan te
geven, dan kan ik het rooster er op aanpassen. Je kunt het aangeven op
schoolkring@cbsdekiel.nl Ik zou graag vóór 29 september a.s. reactie willen ontvangen, zodat ik
tijdig het definitieve rooster kan versturen.
De klussenochtenden zijn gepland op de volgende data:
8 november 2015, 11 april 2016, 6 juni 2016
Met vriendelijke groet,
Rogier Vedelaar
Voorzitter schoolkring CBS De Kiel"

schoolkring@cbsdekiel.nl

OUDERBEROEPEN-EXCURSIE
Aan de ouders van de leerlingen van CBS De Kiel.
We zijn voortdurend op zoek naar vernieuwende activiteiten die leuk en leerzaam zijn voor de
leerlingen. Eén van de ideeën is om af en toe een ouderberoepen-excursies te organiseren.
Ik werk zelf in een fabriek dat kunststof bewerkt tot kaasmallen voor de kaasfabrieken. Ik geef
zelf af en toe rondleidingen aan kinderen van basisscholen uit de omgeving. Ik zie dat de kinderen
het prachtig vinden om te zien hoe productierobots en andere grote machines heen en weer
bewegen. Om nog maar niet te spreken over de afvalbakken waar plastic spanen in zitten die op
spaghetti lijken. Ze vinden het geweldig.
Zo’n rondleiding biedt een unieke kans voor de kinderen om een werkomgeving te zien waar je
anders niet zomaar toegang toe hebt. Het verbreedt hun horizon en is bovendien erg leerzaam.
Als je werkzaam bent in een bedrijf of een vak uitoefent die leuk en leerzaam is om te bezoeken,
willen we je vragen om eens te kijken of er een bezoek met een kleine excursie voor de kinderen
mogelijk is. Misschien heb je ook mogelijkheden binnen je familie of netwerk.
Uiteraard moet het veilig zijn en moet het praktisch haalbaar zijn.
Denk er eens over na…
Hieronder kun je aangeven of je hier aan mee kunt/wilt werken.
Naam ouder :……………………………………………………………………………………………..
Beroep :……………………………………………………………………………………………………..
Deze brief kun je op school inleveren bij een van de leerkrachten. Als je hier aan mee wilt werken,
wil ik je vragen om deze brief uiterlijk vrijdag 9 oktober in te leveren. Ik zal daarna contact met je
opnemen om de mogelijkheid verder te bespreken en op welke termijn het eventueel zal kunnen
plaatsvinden.
Groet,
Rogier Vedelaar
Voorzitter schoolkring schoolkring@cbsdekiel.nl
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