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donderdag 24 maart
vrijdag 25 maart
maandag 28 maart
donderdag 31 maart
donderdag 31 maart

belangrijke data voor de komende periode
Paasviering(kinderen om 13:00 uur vrij) groep 1 t/m 8
Goede vrijdag
groep 1 t/m 8
2e Paasdag
groep 1 t/m 8
oud papier
uitgifte Info nummer 15
groep 1 t/m 8
Een school in agrarisch gebied
Een school op het platteland levert vaak
voordelen op. Zo is er veel ruimte voor de
kinderen om te spelen. Bovendien kunnen we
genieten van het prachtig uitzicht over de
landerijen. Soms heb je ook pech als
plattelandsschool. Wanneer een boer tijdens het
ploegen de stroomkabel kapot trekt, heb je geen
stroom meer en dan wordt het lastig om goed
les te geven. Gelukkig zorgde Enexis voor een
noodaggregaat zodat de lessen door konden
gaan.

Nieuws uit het team
Excursies
CBS De Kiel vindt het belangrijk dat leerlingen ook buiten de school leren. Niet alles wat er te
leren valt kun je in het gebouw doen, sterker nog, veel is er buiten te ontdekken. In de
schoolcarrière van leerlingen op CBS De Kiel staan daarom op diverse momenten excursies
gepland. Excursies vormen een belangrijk onderdeel van ons onderwijsprogramma.
Vrijdag hebben de bovenbouwleerlingen een bezoek gebracht aan Laude BV te ter Apel. Deze
fabriek maakt kunststof mallen voor de kaasproductie. Rogier Vedelaar vertelde ons tijdens de
rondleiding hoe deze mallen worden gemaakt. Zo liet hij ons een mal voor een Emmenthaler zien.
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Paasviering
Op donderdag 24 maart 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. Na de viering gaan
de leerlingen in het lokaal van groep 1/2 genieten van een
paasmaaltijd. De activiteitencommissie verzorgt de paasmaaltijd.
Tijdens de ochtend mogen de leerlingen nog paaseieren rondom het
schoolgebouw gaan zoeken. Om 13.00 uur zijn de leerlingen vrij.
Techniekproject
De afgelopen twee weken zijn de kinderen intensief bezig geweest
met techniek. De kinderen hebben torens en bruggen gebouwd. Zo
hebben de leerlingen ontdekt hoe je stevige constructies kan maken.
Door allerlei proeven uit te voeren hebben de kinderen ook meer
kennis gekregen van luchtdruk en de eigenschappen van sommige
materialen. De kinderen waren erg enthousiast.
De projectweken zijn gestart met de lancering van waterraketten. Op
het schoolplein was een lanceerinrichting voor de raketten gemaakt.
Met kracht vlogen de raketten de lucht in. Vrijdag sluiten we het
project af.
Open dag
’s Avonds was het een drukte van belang. In de school was van alles te zien en te doen. Je kon
mee doen aan een puzzeltocht over uitvinders. In de verschillende lokalen kon men zien welke
proefjes de leerlingen hadden gedaan. In de schoolzaal kon men onder het genot van een kopje
koffie prachtige torens bewonderen. In het kleuterlokaal konden de leerlingen de strijd aangaan
met de zwaartekracht. Het viel best tegen om lang aan de spijkerbroek te blijven hangen. Maar
goed ook want zo vallen we niet van de aarde.

Nieuws uit de groepen
Groep 1,3 en 4
Na een leuke en gezellige week van techniek, nu weer het gewone programma tot aan de
Paasviering.
Groep 1: het thema is Pasen. Wij gaan rijmen met plaatjes, lettergrepen, en kritisch luisteren en
de letter P.
Rekenen: van ei naar kuiken, tellen, groepjes maken en eerlijk delen en het cijfer 8.
Verder lekker spelen en knutselen.
Groep 3:
VLL: wij zijn begonnen met kern 9. Ook zijn de DMT en AVI afgenomen en de lentesignalering.
Rekenen: automatiseren splitsen, verdwijngetallen en bijna verdwijngetallen. Optellen en
aftrekken t/m 10, tellen met sprongen van 2 en 5.
Groep 4:
Taal: zelf een tekst verzinnen bij een stripverhaal, zelf antwoorden bij een vraag bedenken en
andersom.
Spelling: t of d op het eind, woorden langer en korter maken.
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Rekenen: Tijd: hele, halve uren en een kwartier.
Meetkunde: plattegronden en hoogtegetallen.
Tafels automatiseren.
Dinsdagochtend werden we ook nog voorgelezen in het Drents. Alle kinderen hebben het blad
“Wiesneus” meegekregen om thuis nog lekker verder Drents te lezen.
Groep 5 en 6
Wat een leuke techniekweek hebben we gehad. De kinderen waren zo enthousiast dat ze zelfs
thuis van alles hebben gemaakt. Alles wat we op school hebben gedaan, hebben de kinderen
meegekregen naar huis.
Dinsdag kwam
er ook nog een
mevrouw
veurlezen in het
Drents. Het
ging over haar
hond. Deze
hond is
makkelijk voor
elk gezin want
het is een
beeldje dus hij
hoeft geen eten
en niet
uitgelaten te worden. Het verhaal ging over een hondje dat
niet kon blaffen, een grappig verhaal.
Woensdag 23 maart is het Leesvirusfeest. De ouders die
mee rijden, alvast hartelijk bedankt. We worden om 09.00
verwacht in de bibliotheek in Sleen. Dit betekent dat we
om 08.30 verzamelen op school zodat we om 08.35 kunnen vertrekken.Op 29 maart heb
ik een studiedag, meester Jordy vervangt mij deze dag.
Op 5 april bezoeken we de schrijfster Janneke Schotveld, bekend van de boeken ‘Superjuffie’. We
krijgen vooraf een aantal boeken om goed voorbereid te zijn op het bezoek. In welke bibliotheek
het is en welke tijd, dat is op dit moment helaas nog niet bekend.
Groep 7 en 8
Wat een leuke week hebben we achter de rug! We zijn vorige week begonnen met de
techniekweek. Elke dag hebben de kinderen verschillende proefjes gedaan in groepjes. We hebben
onder andere de kaarsproef gedaan en de cola/melk proef. Ook hebben alle kinderen
‘smurfensnot’ gemaakt van afwasmiddel. ’s Middags zijn de kinderen in groepjes bezig geweest
met het maken van een toren van kranten en hebben ze een knikkerbaan gemaakt. De kinderen
hebben met veel enthousiasme gewerkt.
Dinsdag is er een meneer in de groep geweest die ons heeft voorgelezen in de ‘Drentse toal’. We
hebben allemaal het blad ‘Wiesneus’ gekregen en op de site www.wiesneus.nl staan nog allerlei
leuke gedichten, verhalen en liedjes in het Drents. Leuk om thuis nog eens te bekijken.
Ook zijn de kinderen afgelopen vrijdagmiddag op excursie geweest naar de fabriek en zijn ze
maandag naar Herinneringskamp Westerbork geweest.
Kamp Westerbork
Bij aankomst werden we ontvangen door een educatief medewerker die een inleiding verzorgde
en ons een film liet zien over een Joodse familie uit Borger die in kamp Westerbork terecht kwam.
Daarna mochten we in tweetallen aan de hand van een kijkwijzer (met vragen en opdrachten) de
tentoonstellingen bekijken. Vervolgens zijn we gezamenlijk naar het voormalig kampterrein
gelopen en kregen we daar een rondleiding van de educatief medewerker.
De kinderen waren allemaal erg onder de indruk en vonden het heel leerzaam.
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