Info Extra – 8 april 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:
zondag
11 t/m maandag 12 april
donderdag 23 april
donderdag 23 april
maandag 27 april
maandag 27 april t/m vrijdag 8 mei

Pasen
uitgifte Info nummer 15
oud papier
Koningsdag
meivakantie

Pasen
De komende week is het Pasen. We mogen vieren dat Jezus is opgestaan uit de dood.
In deze buitengewone weken rondom het coronavirus leven we met zorg en soms angst.
Ook in deze moeilijke tijd mogen we dichtbij
God leven, in verbondenheid met Hem die sterker is dan
de dood.
De zon komt op en geeft ons licht,
zo brengt de hemel een bericht.
Want na het donker van de nacht
komt altijd weer een nieuwe dag.
Sta op en kijk je ogen uit,
voel zachte warmte op je huid.
God ziet waar jij je best voor doet
en wat verkeerd gaat, maakt Hij goed.
O God, wilt U ons helpen om
te stralen als de ochtendzon?
Dan schijnt het deze wereld in:
het morgenlicht van het begin.

Het team van CBS De Kiel wenst u gezegende Paasdagen.

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

Nieuws uit het team
Thuisonderwijs
Lege schoolpleinen en kapstokken. De basisscholen zijn dicht, tenminste voor\ de kinderen.
Op onze school is men dagelijks o.a. druk bezig om er voor te zorgen dat leerlingen de komende periode
toch (thuis)onderwijs krijgen. Zie hiervoor ook de regelmatige berichten op Parro en via de mail.
De leerkrachten hebben veel contact met de kinderen.
Ze zijn op de hoogte hoe er thuis gewerkt wordt. Met sommige leerlingen hebben de leerkrachten extra
contactmomenten. De leerkrachten hebben met de leerlingen afgesproken dat ze elke dag tussen 9 uur en
10 uur online zijn.
Volgende week dinsdag kan weer het huiswerk tussen 9.00 uur en 10 uur opgehaald worden. Het huiswerk
ligt buiten op tafels klaar. Een medewerker van school zal die morgen aanwezig zijn.

Samen Pasen vieren
Juf Margriet heeft een paasviering gemaakt. Ze heeft aan deze viering liedjes toegevoegd die de leerlingen
al kennen van vorige jaren.
Een gekke tijd is het de laatste tijd. Alles staat op z’n kop! De Paasviering, zoals we deze normaal gesproken
op school vieren, kan nu helaas ook niet door gaan. Maar….we hebben een oplossing gevonden! Via de link:
https://www.youtube.com/watch?v=UK-NJvCu-zE&t=140s kunnen jullie de Paasviering toch volgen! Het is
een beetje een andere Paasviering dan anders, maar we hopen toch dat jullie het leuk vinden om deze te
kijken. Meezingen mag altijd! Kijk hem samen met je familie, dat maakt het alleen maar gezelliger. Als we
allemaal naar de Paasviering kijken zijn we toch een beetje bij elkaar! We wensen jullie Fijne Paasdagen toe!

Koningsspelenpakket
Via de onderstaande link kunt u een gratis Koningsspelenpakket bestellen.

https://koningsspelenpakket.nl/reserveer-gratis-koningsspelenpakket/

.

