INFO 8
3 december 2015

belangrijke data voor de komende periode
vrijdag 4 december
sinterklaasfeest
vrijdag 4 december
’s middags vrij
woensdag 16 december
Kerstviering in Ellertsveld
donderdag 17 december
uitgifte Info nummer 9
donderdag 17 december
oud papier
vrijdag 18 december
’s middags vrij
ma 21 dec. ‘15 t/m vr 1 jan ‘16
Kerstvakantie

groep
groep
groep
groep

1
1
1
1

t/m
t/m
t/m
t/m

8
8
8
8

groep 1 t/m 8
groep 1 t/m 8

Nieuws uit het team
Sinterklaasfeest
Morgen is het zover. Op vrijdag 4 december om 8.45 uur komt Sinterklaas met zijn pieten onze
school bezoeken. U bent van harte welkom om samen met de kinderen Sinterklaas te
verwelkomen.
Opbouwwerker op de school.
Sinds enige tijd is Natascha Wemmenhove verbonden aan onze school.
Vanaf donderdag 3 september , van 12.30 tot 13.30 uur, is ze aanwezig op de
school en kunt u met haar in gesprek of een afspraak maken.
U kunt bij haar laagdrempelig terecht voor:
Tips en advies over opvoeden/opgroeien
Zorgen of vragen over uw (thuis)situatie
Advies en ondersteuning
Etc.
Daarnaast bezoekt ze alle gezinnen, waarvan het kind voor het eerst naar de
basisschool gaat. In deze bezoekjes legt ze uit wat ze doet.
Naast de donderdagmiddag is ze ook bereikbaar via mail en mobiel
nummer:nwemmenhove@mwcoevorden.nl en 06-57755604 of 085-2735256 (nummer
maatschappelijk welzijn Coevorden)
Kerstviering
Op woensdag 16 december vieren leerlingen en ouders kerst in het verzorgingshuis Ellertsveld. De
ouderen van dit verzorgingshuis verheugen zich nu al op deze viering. Het is fijn dat we als school
iets kunnen betekenen voor de ouderen uit de omgeving.
De leerlingen gaan per kersttrein naar het verzorgingshuis. De instapplek zal het dorpsplein van
de Kiel zijn. Na de viering zal er
nog een gezellig samen zijn. We
willen de fam. Bos alvast
bedanken voor het regelen van
de kersttrein. Ook de
activiteitencommissie willen we
niet vergeten. Zij zorgen dat er
iets lekkers bij de koffie en
limonade is. Hiervoor dank. De
kersttrein vertrekt om zes uur.
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Voorleeswedstrijd
Op donderdagmiddag 19 november organiseerde onze school
een voorleeswedstrijd. Drie leerlingen hadden zich aangemeld.
De drie meisjes Esmee, Sippora en Zuzanna hadden zich goed voorbereid en leverden alle drie
een topprestatie. Een deskundige jury bestaande uit de heer Thiele, juf Hieke, Jarno, Quinten en
meester Herman hadden het moeilijk om tot een beslissing te komen Uiteindelijk werd Zuzanna
tot voorleeskampioen uitgeroepen.
Pietengym
Afgelopen maandag
hebben de kinderen
van groep 3 tot en met
groep 8 zich moeten
bewijzen om het
pietendiploma in de
wacht te kunnen
slepen. Ze hebben
geklommen over de
daken, kunstjes
gedaan zoals een
handstand of een
koprol, pakjes in de
schoorsteen gegooid
en gebalanceerd over
smalle regenpijpen. Alle kinderen zijn
geslaagd en krijgen morgen van Sinterklaas
hun welverdiende pietendiploma uitgereikt.
Alle ouders bedankt voor het meerijden naar de gymzaal!
Nieuws uit de groepen
Groep: 1,3 en 4
Groep 1: Wat was het een spannende tijd met Sinterklaas in Nederland. Morgen komt Sinterklaas
in school en het weekend zijn verjaardag thuis vieren.
Hierna staat het volgende feest al te wachten, eigenlijk al een beetje begonnen. Het Kerstfeest.
Wij gaan veel lezen, zingen, knutselen en extra aandacht voor begrijpend luisteren en
luisteroefeningen.
Groep 3: Taal: wij werken in kern 5, voor de vakantie proberen wij deze kern af te ronden.
Rekenen: bussommen, klok kijken: hele uren, geld: 5 en 2 eurocent.
Groep 4: Taal: lidwoorden: de, het. Doewoorden en dubbelwoorden.
Spelling: de ng en de nk letters.
Rekenen: de tafel van 3 krijgen ze mee naar huis om te oefenen, na de kerstvakantie moeten ze
die opzeggen.

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

Groep 5 en 6
Groep 1 t/m 5 heeft
donderdagmiddag 26
november een
Sinterklaascircuit gedaan.
Raden hoeveel pepernoten
iemand in zijn/haar hand
heeft, memory, welke piet is
als eerste op het dak, 3
pieten op een rij. Het was
erg leuk, zie de foto’s
hieronder.
Ook zijn we nog druk aan
het werk. We oefenen in
beide groepen het klokkijken
extra omdat het best
moeilijk blijft. In groep 6 weten we nu hoe we de
persoonsvorm en het onderwerp kunnen vinden. Dit
oefenen we veel en ook in de hogere groepen blijft dit
aan bod komen.
Morgen is dan eindelijk het Sinterklaasfeest. De eerste
keer dat we lootjes hebben getrokken in de klas. Ik heb
al van veel kinderen gehoord dat ze druk bezig zijn
geweest met cadeautjes kopen, surprise en gedicht maken. De resultaten zien we morgen.
Groep 7 en 8
Vorige week donderdag zijn de kinderen van groep 6,7 en 8 op de fiets naar de bibliotheek
geweest om de schrijfster Karlijn Stoffels te ontmoeten. Van te voren hadden alle kinderen al een
boek van haar gelezen en vragen bedacht om aan haar te stellen. Het was een leuke middag,
waarbij we veel te weten zijn gekomen over Karlijn, haar manier van schrijven en hoe het nou
allemaal precies te werk gaat als ze een verhaal klaar heeft. We hebben zelfs nog even een stuk
van een boek, wat nog uit moet komen, mogen beoordelen.
Stichting Kinderpostzegels Nederland wil alle kinderen
bedanken voor hun enorme inzet. De totale opbrengst van
de Kinderpostzegelactie 2015 is 9,5 miljoen euro. Een
geweldig resultaat! Met de opbrengst bieden ze kwetsbare
kinderen in Nederland en het buitenland
ontwikkelingskansen voor een betere toekomst.
Ook zijn we natuurlijk nog druk aan het werk geweest. De
kinderen van groep 7 hebben met rekenen kennis gemaakt
met procenten en diagrammen. Groep 8 is flink aan het
oefenen met breuken optellen, aftrekken, vermenigvuldigen
en delen. Ook moeten ze de oppervlakte en inhoud van een
op schaal getekend figuur kunnen uitrekenen. Best lastig
allemaal!
Met taal zijn beide groepen aan het werk met zinsontleding. Wat is het onderwerp en wat is het
gezegde? En groep 8 moet daarbij ook nog het lijdend voorwerp uit een zin kunnen halen.
Oefenen, oefenen en nog eens oefenen…..
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