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Nieuws uit het team
Techniekkar
Dit schooljaar gaan we technieklessen
geven in alle groepen. Maandag 28
september zijn we
gestart met de nascholing. Tijdens deze
eerste bijeenkomst krijgen wij uitleg over
de visie achter de leerlijn, de
uitgangspunten van het
onderzoekprogramma Talenten Kracht en
de inhoud van de lessen. In de
daaropvolgende twee tot drie workshops
leren de leerkrachten met de methode te
werken. Tijdens deze bijeenkomsten is er ook tijd om in te gaan op specifieke vragen of wensen
van de school Alle materialen voor de verschillende groepen, inclusief de mappen met de
handleidingen en de werkbladen, worden geleverd in een aantrekkelijk vormgegeven techniekkar.
Het materiaal dat de leerlingen nodig hebben voor de verschillende experimenten is allemaal in
deze kar aanwezig. Een speciale website biedt aanvullende materialen en filmpjes, die de
leerlingen gebruiken tijdens het
maken van de opdrachten.
Leerlingenraad
Vorige week heeft de leerlingenraad
om tafel gezeten. Esmee den
Oudsten, Jarno Wilms en Marieke
Kloosterman hebben een gesprek
gehad met meester Herman. Er is
gesproken o.a. over het spelen op het
schoolplein. Alle tips en ideeën
worden met het team tijdens een
vergadering besproken.
Nieuws uit de schoolkring
Ouderbijdrage
U ontvangt vandaag een brief over de ouderbijdrage voor schooljaar 2015 -2016.

CBS de Kiel Rolderstraat 18 7849 PC de Kiel tel:0591-381218 info@cbsdekiel.nl

Nieuws uit de GMR
Via de nieuwsbrief willen wij u op de hoogte houden over de onderwerpen die tijdens de GMR
vergadering besproken zijn.
Maandag 21 september heeft de GMR voor het eerst dit schooljaar weer vergaderd.
Tijdens deze eerste vergadering van het nieuwe schooljaar zijn onder andere de volgende 3
punten aan bod geweest:
- Vergaderrooster 2015-2016
- Situatie rond B. van Dijk/Manifesto
- Overgang van OSGMetrium naar Dyade
Daniël de Leeuw, secretaris GMR, VPCBO Coevorden
Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek begint woensdag 7 oktober. Het thema is: raar maar waar.
Wij gaan in de klassen extra voorlezen/lezen en ook proefjes doen enz.
Op woensdag 14 oktober komen Frans en Miriam Langelaar proefjes doen in het
kader van de Kinderboekenweek.
Daarom zou het fijn zijn als de kinderen van groep 6, 7 en 8 op die morgen een
fietspomp mee mogen nemen.
We gaan een raket maken. Hoe we dat gaan doen, is nog een verrassing….
Ook voor de onderbouw wordt die ochtend iets leuks gedaan.
Wij maken foto’s van activiteiten die in de kinderboeken week plaatsvinden; deze
komen te staan op de website van onze school.
Zending
De afgelopen weken is er al €19,30 meegebracht voor Teas. Fijn dat er iedere maandag even
wordt stilgestaan bij kinderen die minder hebben dan wij en hierdoor een heel ander leven leven.
En nog fijner is dat er zoveel kinderen van onze school er aan denken om iets mee te nemen .
Overblijven
Het overblijfgeld werd geregeld door juf Elleke. Zolang zij ziek is kunt u het overblijfgeld aan
Jannie Meijer betalen. Zij is bijna alle dagen bij school.
Oproep, oproep, oproep:
Wilt u voor ons keukenrollen sparen? U mag ze inleveren bij juf Jeannet.
Nieuws uit de groepen
Groep 1, 3 en 4
Groep 1: Wij werken over het thema herfst en natuurlijk het thema van de kinderboeken week.
Het thema is dit jaar: raar maar waar. Wij gaan proefjes doen in de klas, boekjes lezen, er over
knutselen enz.
Opzegversje wat wij leren: Het regent, het regent, de wolken hebben verdriet. Zij laten hun
traantjes vallen, want een zakdoek hebben zij niet.
Groep 3: Kern 2 is bijna klaar, dan beginnen wij weer met een nieuwe kern. De kinderen krijgen
dan weer nieuwe woordjes mee om thuis te oefenen.
Rekenen: Wij beginnen met splitsen: 3 kun je splitsen in 3-0. 2-1. 1-2 en 0-3.
Ook de verliefde harten oefenen wij veel in de klas. 10 is
verliefd op 0, 9 is verliefd op 1, 8 is verliefd op 2 enz.
Groep 4: Rekenen: Wij gaan meten met een liniaal, ook
wegen en meten. Tellen in sprongen van 2, 5 en 10 t/m 100
en springen op de getallenlijn.
De kinderen krijgen de tafel van 2 mee naar huis. Deze
moeten ze vrijdag 8 oktober opzeggen.
Spelling: Vandaag hebben de kinderen een dictee van blok 2
gehad. U krijgt voor het volgende blok ook weer woordjes
via de mail om thuis te oefenen. Hoe meer er geoefend
wordt, hoe beter het dictee wordt gemaakt.
Taal: Wij zijn begonnen met blok 4: horen, zien en zwijgen.
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Groep 5 en 6
Vanmorgen werd mij gevraagd om een stukje voor de nieuwsbrief te schrijven.
Ik zal mij eerst even voorstellen. Ik ben juf Sonja Speelman. Ik ben getrouwd en heb 2 kinderen.
Een zoon van 8 en een dochter van 13. We wonen in Coevorden. Momenteel vervang ik juf
Elleke, dus geef ik les in alle groepen. Hoewel het af en toe wel even schakelen tussen de niveaus
is, vind ik het een erg leuke en gezellige school. Omdat ik het meest in groep 5/6 ben, kan ik daar
even iets over vertellen.
Rekenen.
Momenteel zijn we met groep 5 met het rekenen bezig met
wegen. Vandaag is de kilogram geïntroduceerd. We
hebben zelf een aantal producten gewogen. Ook zijn we
met het meten in centimeters aan het werk geweest. We
hebben gemeten hoe ver we konden springen. Sommigen
al 150 centimeter!
Groep 6 heeft het met rekenen over staafdiagrammen
gehad. We leerden aflezen hoeveel bezoekers een museum
op zaterdag en op zondag had. Ook hebben de kinderen
zelf een staafdiagram ingekleurd.
Thuis kan er nog geoefend worden met de tafels.
Momenteel staat de tafel van 8 centraal. Natuurlijk mogen
de andere tafels ook herhaald worden.
Taal.
Het hoofdstuk van taal van groep 6 gaat over ziek zijn. We
leren woorden met het woord bloed daarin, zoals bloedmooi en bloedlink. Ook leren we moeilijke
woorden zoals fractuur. (Vraag uw kind er maar eens naar!) Verder hebben we geleerd dat grote
mensen in plaats van doe-woord, werkwoord zeggen. Dat gaan wij vanaf nu ook doen. Wij zijn
namelijk al best groot!
Bij groep 5 gaat het over oorzaak en gevolg. Maar ook over woorden in volgorde van het alfabet
zetten. Dit is soms best lastig als de eerste letter gelijk is, moet je dus naar de tweede letter van
het woord kijken.
Toch lukt dit als best goed.
Groep 7 en 8
De kinderen van groep 6,7 en 8 zijn de afgelopen week erg druk
geweest met het verkopen van kinderpostzegels. Fijn dat jullie je
daar allemaal zo voor ingezet hebben! Morgen worden de
formulieren opgestuurd en vanaf 4 november gaan de kinderen de
bestellingen bij hun klanten bezorgen. Hiervoor hebben ze de tijd
tot 13 november.
Groep 7: Deze week is het begrip ‘hectare’ voor het eerst aan bod
geweest tijdens de rekenles. Ook hebben ze kennis gemaakt met
het getal 1miljoen (wat toch wel erg veel nullen heeft volgens de
kinderen!). Het rekenen met al die nullen is best lastig. Met spelling ging het deze week over de
‘sj-‘ woorden, die geschreven worden als ‘ch’ bijvoorbeeld chocolade. Dit zijn woorden die in het
categorieënboekje staan en thuis goed geoefend kunnen worden voor het dictee.
Groep 8: Met rekenen komen veel breuken aan bod. Dat dit best
lastig is, weten de kinderen alles van. Breuken optellen,
aftrekken, vermenigvuldigen, delen en hoe moet het
gelijknamig gemaakt worden en wanneer….In de klas
oefenen wij hier flink mee. Ook kunnen de kinderen hier
thuis op Ambrasoft mee aan het werk. Een paar keer per
week 10 minuten, kan al flink helpen!
Ook is bij een aantal kinderen weer weggezakt hoe de
persoonsvorm en het onderwerp uit een zin gehaald kan
worden. Dit wordt tijdens het huiswerk (in het mapje) extra
mee naar huis gegeven.
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