Info nr 11 – 24 februari 2020
CBS ‘De Kiel’
Rolderstraat 18 - De Kiel
Postbus 11 - 7848 ZG Schoonoord

0591 - 38 12 18
info@cbsdekiel.nl
www.cbsdekiel.nl

Belangrijke data:
donderdag 20 februari
donderdag 5 maart
donderdag 5 maart
donderdag 5 maart
vrijdag
20 maart
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Nieuws uit het team
De open dag.
Op maandag 9 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.
Ook staat deze morgen een rondleiding en een gesprek met de directie op het programma.
‘s Avonds zijn alle ouders en andere belangstellenden 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 uit De Kiel en
omgeving. Van 18.30 uur tot 19.30 uur is er een tentoonstelling over techniek.

De kleuters op bezoek
Sinds enkele weken gaan onze kleuters drie keer per week naar De Slagkrooie. De chauffeurs brengen de
kinderen met het busje naar Schoonoord. Onze kleuters hebben dan de mogelijkheid om andere kleuters te
ontmoeten en daar mee te spelen en te werken.

PBS
Al enkele jaren werken we op de Kiel met PBS. PBS richt zich op het versterken van gewenst gedrag en op
het voorkomen van probleemgedrag. Het doel is een positieve, sociale omgeving te scheppen die het leren
bevordert en gedragsproblemen voorkomt.
Voor alle plekken in en om onze school worden deze gedragsverwachtingen duidelijk benoemd en visueel
gemaakt. Dus niet alleen in de klas, maar ook in de gangen, op het schoolplein en bij activiteiten buiten de
school, weten de leerlingen welk gedrag er van hen verwacht wordt.

Ontdekklas
Donderdag 13 februari, zijn voor het eerst dit schooljaar kinderen van de Kiel,
de Slagkrooie, de Wegwijzer en de Fontein naar de ontdekklas geweest. In de
ontdekklas worden techniek- en zorglessen gegeven in samenwerking met en
in het gebouw van het Hondsrugcollege in Emmen. Door deze lessen maken
de kinderen kennis met techniek en zorg en zijn ze praktisch aan het werk. We
hopen hierdoor de interesse voor technische beroepen aan te wakkeren. De
lessen worden gegeven door leraren van het Hondsrugcollege. De kinderen
ware erg enthousiast over wat ze daar gedaan en gemaakt hebben.

Nieuws uit de groepen
Dinsdag 4 februari vonden we een spoor in de klas met een kaboutermuts erbij. Vandaag lag er een briefje
van Wouter kabouter met de vraag of wij zijn muts hebben gevonden. Ook vroeg hij of wij hem willen
helpen met opdrachten en proefjes om meer van de natuur te leren.

Wouter kabouter vroeg ons of wij hem willen helpen om hem veel
over een eekhoorn te leren. Dat was leuk om te doen. Wij hebben
zelfs pindakaas gemaakt voor de eekhoorn en voor Wouter.

