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Sinterklaasfeest
studiemiddag
uitgifte Info nummer 7
leerlingen ‘s middags vrij
Kerstviering
uitgifte Info nummer 8
oud papier
leerlingen ‘s middags vrij
Kerstvakantie
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Nieuws uit het team
Sinterklaas op bezoek
Sinterklaas en zijn pieten zijn weer in het land. Zaterdag is hij in Apeldoorn verwelkomd. Op
donderdag 5 december viert hij zijn verjaardag. De intocht zal plaatsvinden op de Slagkrooie.
Een deel van de morgen zijn we dus op de Slagkrooie. Aan het eind van de morgen gaan we
weer naar de Kiel..

Een terugblik op de kerkschooldienst
Een kerk vol met kinderen, papa’s en mama’s en natuurlijk opa’s en oma’s. Dit keer was er geen dominee
die de dienst leidde, maar een echte goochelaar. Deze goochelaar vertelde ons verhalen over de bijbel. Ook
verraste hij ons telkens weer met zijn goocheltrucs. Het was een blijde en vrolijke viering waar we met plezier
aan terugdenken. We willen de juffen, de kinderen en Gea en Frieda heel hartelijk danken voor hun inzet.

Doekoe actie
In het voorjaar van 2020 doen we weer mee aan de Doekoe-actie van de
Coöp.
De klanten van de Coöp kunnen dan weer sparen voor speelmaterialen voor
het schoolplein wanneer ze hun inkopen bij de dorpswinkel doen.

Avondvierdaagse
De organisatie van de avondvierdaagse wil graag melden dat de wandelingen plaats vinden in de maand
mei. Dus niet meer in de maand juni. De exacte dagen zijn 26, 27,28 en 29 mei.

Juf Alie
Na een korte ziekenhuisopname is juf Alie weer thuis. Haar herstel verloopt naar wens. Toch zal juf Alie nog
wel enige tijd thuis zijn. We wensen haar sterkte en we hopen dat ze weer snel in ons midden is.

Gildeleren
Het centrale thema dit jaar van Fiers is “Trots op talent”. Het hele schooljaar zullen de Fiersscholen op
allerlei manieren aandacht besteden aan talentontwikkeling. Onder talent wordt verstaan het vermogen om
iets goed te kunnen, iets wat van nature schijnbaar moeiteloos gaat en waar je energie van krijgt. Het
onderwijs op de scholen wordt zoveel mogelijk afgestemd op datgene wat de leerlingen nodig hebben. Op
deze manier kan iedereen meer uit zichzelf halen en zo zijn of haar talenten ontplooien. Want hoewel
iedereen talenten heeft, zijn deze niet altijd direct zichtbaar.
Eén van de activiteiten om talenten te ontdekken en te stimuleren is het Gildeleren. Dit is een nieuwe
activiteit binnen Fiers en haar scholen. Het gaat hierbij om leren over wat je kan, door kennis te maken met
allerlei soorten activiteiten. Dat leidt tot een beter zelfinzicht en zelfvertrouwen doordat kinderen erachter
komen dat ze meer kunnen dan ze ooit van zichzelf hadden gedacht. Alle leerlingen krijgen over een periode
van een aantal weken les van een “Gildemeester”. Deze “Gildemeesters” zijn expert in hun vakgebied en
dragen hun kennis en ervaring over en maken zo de lessen extra interessant.

Nieuws uit de groepen
Wat spannend! Vanmorgen lag er in de stal een zak met daaraan een kaartje met 'CBS de Kiel'. Er zaten 5
cadeautjes en 2 bekers in de zak. Kijk maar eens naar de foto's welke piet bij ons is geweest!

