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voorleesontbijt
oud papier
studiemiddag
leerlingen ‘s middags vrij
uitgifte Info nummer 10
peutergym(grote zaal van de Slagkrooie)

groep 1 t/m 7
team
groep 1 t/m 7
groep 1 t/m 7

Nieuws uit het team
voorleesontbijt
Op woensdag 22 januari hebben wij ons jaarlijks voorleesontbijt. De leerlingen worden
voorgelezen en tussendoor krijgen zij een lekker ontbijtje. Het ontbijt wordt verzorgd
door de activiteitencommissie. Deze morgen mogen de kinderen in hun pyjama naar
school komen. Ze mogen ook een deken, een kussen en/of knuffels meenemen. Na het
ontbijt kleden de kinderen zich weer om dus het is belangrijk dat uw kind(eren) ook hun
gewone kleding mee naar school nemen. We hopen op een gezellige morgen met
elkaar.

Staking
Er is een onderwijscrisis. In 2020 hebben duizenden leerlingen in het primair onderwijs geen leraar voor de
klas en dit aantal loopt –als we niets doen- op naar bijna 240 duizend leerlingen in 2028. .
Daarom voeren wij actie! Op 30 en 31 januari 2020 roepen de bonden alle
leden uit het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs op
om het werk neer te leggen. Dat doen we voor onze leerlingen, voor het
onderwijs en de toekomst van ons land.
Het team van CBS De Kiel sluit zich aan bij deze staking omdat de
gevolgen van het lerarentekort steeds meer voelbaar worden. De stress bij
het zoeken naar nieuwe leerkrachten of invallers en de problemen die er
zijn als je je ziek moet melden drukken steeds zwaarder. Hier willen wij actie voor voeren om aandacht te
vragen voor de crisis.

Peutergym
Vrijdagochtend 31 januari is er weer peutergym in de schoolzaal. We starten om 9.00 uur. Na 31 januari zijn
er nog twee momenten dat er peutergym gegeven wordt. Dat is op 20 maart en vrijdag 5 juni.

Toetsen
Twee keer per jaar maken de leerlingen landelijk genormeerde toetsen van het Cito voor bv. rekenen,
(begrijpend) lezen, spelling en taal. De resultaten van deze toetsen worden op school in de computer
ingevoerd. Op deze manier krijgen we een goed beeld over de ontwikkeling van de kinderen door de jaren
heen. Het stelt ons tevens in staat te bekijken op welk niveau een kind/groep scoort om zo tijdig problemen
te signaleren en hulp te kunnen bieden.

Nieuws uit de groepen
Maandag 6 januari mochten we de pups van Simba bewonderen. Rosalie
was erg trots op de puppy’s. We kregen zelfs beschuit met muisjes.

Dinsdag 7 januari hebben de groepen 5,6 en 7 Lego Wedo gedaan onder leiding van Gerry van de
bibliotheek. De kinderen hebben veel geleerd en waren super enthousiast.

