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maandag 13 maart
dinsdag 14 maart
donderdag 23 maart
donderdag 30 maart

belangrijke data voor de komende periode
ledenraadvergadering
open dag
Uitgifte Info nummer 13
oud papier

groep 1 t/m 8

Nieuws uit het team
Open dag
Op dinsdag 14 maart staan de deuren van
onze school open.
‘s Morgens is er voor toekomstige ouders
de gelegenheid om een kijkje te nemen op
onze school. Deze ouders kunnen een
bezoek brengen aan groep 1/2. Ook staat
deze morgen een rondleiding en een
gesprek met de directie op het programma.
‘s Avonds zijn alle ouders ook van harte
welkom: of uw kind al op de Kiel zit of dat
u daar nog over nadenkt… op deze avond
willen we ons als school presenteren aan
alle mensen van De Kiel. Van 18.30 uur tot
19.30 uur vindt de afsluiting van het
project “Afval” plaats. Om 18.45 zingen de
kinderen een prachtig lied en om 19.00 uur
is er een grote modeshow. Voor jong en
oud is er een puzzeltocht over afval door de
school. Kortom, een leuk moment om de
school beter te leren kennen! (En natuurlijk
zijn ook de grootouders en andere
familieleden van harte welkom!)
Flyer
Er is een flyer gemaakt voor de open dag.
De kinderen van de midden- en bovenbouw
helpen met de verspreiding van de flyer.
Jongens en meisjes hartelijk dank.
Samenwerking met CBS de Slagkrooie
In beide schoolkringen is al gesproken over
dit onderwerp. CBS De Kiel heeft leerlingen
veel te bieden. Doordat de groepen
gemiddelde kleiner zijn is er veel aandacht en tijd voor de individuele leerling. Ook door de inzet
van Snappet kunnen we onze kinderen optimaal begeleiden in hun ontwikkelingsproces. Dit
schooljaar gymmen onze kleuters op de Slagkrooie. Voor beide partijen is dit een succes. Het is
de bedoeling om volgend schooljaar meer van deze activiteiten te organiseren. Onze kinderen
ontmoeten dan andere leerlingen. Deze activiteiten kunnen dan plaatsvinden op De Kiel of op de
Slagkrooie.
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Lentefair
Op vrijdag 7 april organiseert een groep ouders samen met het team een lentefair. Deze lentefair
zal in de namiddag plaatsvinden. Wij stellen het op prijs als u een prijsje beschikbaar stelt voor de
lentefair. Bij voorbaat dank.
Nieuws uit de groepen
Afval project

De kinderen van groep 7 en 8 hebben van afvalmaterialen leuke kunstwerken gemaakt!

De kinderen van groep 4 leren de hoofdletters
schrijven. De kinderen kunnen erg netjes
schrijven zoals u ziet.

Voorleeswedstrijd

Vanmiddag mocht Sippora het opnemen tegen de
13 beste lezers van andere scholen binnen de
gemeente Coevorden voor de regionale
voorleeswedstrijd. Sippora heeft het supergoed
gedaan maar ook enkele andere lezers maakten
het de jury toch nog erg lastig. Uiteindelijk is
Sippora het net niet geworden maar ook de jury
vond het erg moeilijk een winnaar te kiezen. Wij
zijn natuurlijk heel trots op Sippora! Topper!
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