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Belangrijke data:
vrijdag
10 april
zondag
11 t/m maandag 12 april
donderdag 23 april
donderdag 23 april
maandag 27 april
maandag 27 april t/m vrijdag 8 mei

Goede vrijdag
Pasen
uitgifte Info nummer 15
oud papier
Koningsdag
meivakantie

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

Nieuws uit het team
Tips voor ouders voor thuiswerken
Als ouders kun je je kinderen helpen door ze structuur aan te bieden. Structuur zit in een dagritme,
dagprogramma en ook in het creëren van rust en het maken van plezier. Een dagritme helpt om te weten
wanneer je leert en wanneer ruimte en aandacht voor beweging, creativiteit rust of plezier is. Ook heel
belangrijk op een dag zijn de pauzes en maaltijden. Thuis leren is heel iets anders dan op school. En een
dagprogramma zoals we dat op school doen is voor thuis niet haalbaar. U hoeft als ouder thuis niet zo les te
geven als we dat op school doen. Gun de kinderen tijd en rust om alle prikkels te verwerken op hun eigen
manier. Vindt u het fijn om te sparren over een vast dagprogramma voor uw kinderen, dan willen we hier
gerust met u in meedenken. Ook Daan Heuver van Maatschappelijk Welzijn is beschikbaar om (op afstand)
met u mee te denken, zijn mailadres is: dheuver@mwcoevorden.nl Natuurlijk kunt u ook bij de eigen
groepsleerkracht terecht met vragen.

Nieuws uit de schoolkring
Geachte ouders/verzorgers,
Sinds 26 maart is de schoolkring van CBS De Kiel uitgebreid met drie nieuwe leden, te weten: Esther
Kuipers-Van Hebel, Tjitske Bosman en Rogier Vedelaar.
De schoolkring bestaat vanaf 27 maart 2020 uit de volgende personen:
• Lid medezeggenschapsraad (MR) personeelsgeleding: Elleke van Ludolphij
• Lid MR oudergeleding, tevens voorzitter MR/Schoolkring: Rogier Vedelaar
• Penningmeester: Tabitha Eisses-Buurman
• Secretaris: Esther Kuipers-Van Hebel & Denise van Hoeven
• Lid schoolkring: Marlien Vedelaar-Schans & Tjitske Bosman

Directeur CBS De Kiel: Herman Veerbeek. (De directeur is geen lid van de schoolkring, maar geeft input en
bespreekt de relevante zaken met de schoolkring tijdens de vergaderingen)
Bij de wet is geregeld dat elke basisschool een Medezeggenschapsraad heeft. De MR is een belangrijk
orgaan voor advies en instemming over belangrijke schoolzaken. Het schoolbestuur informeert de MR over
zaken als de begroting en de beleidsplannen. In een aantal gevallen zal de MR advies geven of is voor het
nemen van een beslissing instemming van de MR nodig.
De schoolkring fungeert als klankbord voor het schoolbestuur. In de Schoolkring wordt over de algemene
gang van zaken gesproken, zoals bijv. over financiën, de organisatie, het gebouw, onderhoud,
onderwijskundige zaken en doelstellingen.
In 2019 is CBS De Kiel gefuseerd met CBS De Slagkrooie. De vereniging heeft bepaald dat beide scholen
hun eigen schoolkring en MR behouden. Wel zal er op termijn meer samenwerking gezocht worden met de
schoolkring van De Slagkrooie.
Voor de komende tijd ligt de prioriteit van de schoolkring op de ondersteuning van het voortzetten van zo
goed mogelijk onderwijs in de huidige Corona crisissituatie. Op dit moment is gestart met
videovergaderingen via Microsoft SharePoint. Hiermee is het mogelijk om in de groep met elkaar te werken.
Mocht je vragen of opmerkingen hebben over de MR of de schoolkring, laat het me dan weten via email. Mijn
adres is: Rogier.Vedelaar@gmail.com
Met vriendelijke groet,
Rogier Vedelaar
Voorzitter Schoolkring & MR CBS De Kiel

Huiswerk
De afgelopen drie weken is ontzettend hard gewerkt door de leerlingen en door de leerkrachten. Thuis
hebben de leerlingen al veel schoolwerk gemaakt. Voor leerkrachten, leerlingen en ouders vraagt het extra
energie om te wennen aan de nieuwe situatie. Toch mogen we trots zijn op de behaalde resultaten.
Vanaf het begin is CBS De Kiel digitaal gegaan. Vanuit school/thuis konden de leerkrachten meekijken of de
leerlingen het huiswerk konden maken. En nog steeds worden de leerlingen op de voet gevolgd door de
leerkrachten.
Er is veel contact tussen ouders, leerlingen en leerkrachten. Door de frequente contacten kan het huiswerk
op de juiste manier gemaakt worden.
De afgelopen tijd zijn er tussen leerlingen/ouders en leerkrachten afspraken gemaakt over de begeleiding.
We vinden het belangrijk dat iedereen zich aan die afspraken houdt.
Tenslotte willen we de ouders een pluim geven. We zien dat de ouders ontzettend hun best doen om hun
kinderen te begeleiden bij het maken van het huiswerk. Geweldig!
Onderstaand bericht hebben wij woensdag 1 april naar ouders gestuurd. Er
kwamen leuke foto's terug.
Goedemorgen allemaal, door het Coronavirus kan de luizencontrole op
school niet doorgaan. Om alles toch zoveel mogelijk door te laten gaan,
vragen wij u om een foto te maken van de hoofdhuid achter het oor (zie
foto als voorbeeld). Dan zullen wij dit op afstand beoordelen. Alvast
bedankt!

.

