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Belangrijke data:
maandag
7 september
dinsdag
15 september
dinsdag
15 september
dinsdag
22 september
woensdag 23 september
donderdag 24 september
donderdag 24 september
donderdag 24 september
vrijdag
25 september
dinsdag 29 september
woensdag 30 september

start toetsweken
studiedag
leerlingen vrij
nationale buitenlesdag
start Kinderpostzegelactie
studiemiddag
leerlingen ’s middags vrij
oud papier
peutergym(Slagkrooie)
oudergesprekken
start Kinderboekenweek (thema: En toen)

groep 1 t/m 8
team
groep 1 t/m 8
groep 1 t/m 8
team
groep 1 t/m 8
peuters
ouders/verzorgers
groep 1 t/m 8

Nieuws uit het team
De eerste twee/drie weken
Het is ieder schooljaar heel mooi om te ervaren hoe leerlingen en leerkrachten snel weer gewend zijn aan
school en aan het schoolleven. De eerste teamvergaderingen hebben plaatsgevonden en afgelopen
dinsdagmiddag was ook de eerste vergadering van de schoolkring en medezeggenschapsraad. De
voorbereidingen voor de eerste grote activiteit (Kinderboekenweek: thema: ‘En toen’) zijn al gestart.
We hebben al veel formulieren terugontvangen (toestemming foto’s/inventariseren ouderhulp). We hopen dat
de ouders die dit nog niet hebben gedaan, het alsnog zo spoedig mogelijk willen inleveren.

Terugblik op de informatieavond
We kunnen terugzien op een zeer geslaagde informatieavond. De opzet was dit
jaar totaal anders dan voorgaande jaren. Zo ervaar je dat beperkingen als gevolg
van corona, ook hele nieuwe ervaringen kan opleveren.
Dit jaar waren ook de leerlingen uitgenodigd om aanwezig te zijn. Daarnaast
waren inwoners van De Kiel eveneens uitgenodigd en we hebben verschillende
mensen kunnen begroeten.
Tussen de blokken informatie door werd de pubkwis gespeeld. Naast het raden
van de babyfoto’s, waren er vragen over stripfiguren van Netflix en natuurlijk
konden de muzikale vragen (ook ondersteund door zang van juf Margriet) niet
ontbreken. Iedereen deed heel enthousiast mee en sommige volwassenen
konden het niet nalaten om antwoorden bij anderen af te kijken Uit de
ingeleverde antwoordformulieren zijn twee winnaars geloot.

Komende week zullen de prijzen worden uitgereikt.
Ook via de nieuwsbrief willen we iedereen hartelijk bedanken voor deze leuke activiteit.

Medewerking ouders bij thema’s
Zoals op de informatieavond is toegelicht willen we het schooljaar verdelen in allerlei thema’s, Bij deze
thema’s rekenen we op de hulp/ondersteuning van mensen buiten de school. Dat kunnen ouders zijn, maar
ook anderen, die bijv. een ambacht/hobby kunnen presenteren aan de leerlingen. Op de avond zelf zijn al
verschillende suggesties genoemd. We kunnen nog meer ideeën gebruiken! Alvast bedankt voor uw reactie.

Corona/Covid 19
Het protocol dat wij als school hanteren (opgesteld door de POraad op basis van richtlijnen van de RIVM),
geeft o.a. aan dat bij verkoudheid e.d. kinderen niet naar school kunnen komen. De volgende richtlijnen
gelden:
- Voor leerlingen van groep 1-2 geldt dat zij bij een neusverkoudheid gewoon naar school mogen, behalve:
als het kind koorts heeft kinderen in contact met iemand met Covid 19 zijn geweest er een volwassene in het
gezin is met klachten die kunnen wijzen op Covid 19.
- Voor leerlingen vanaf groep 3 geldt dat zij thuisblijven: bij verkoudheidsklachten of andere klachten die
passen bij Covid 19 (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, koorts, plotseling verlies van
reuk of smaak. Ook blijven leerlingen thuis als er een volwassen gezinslid is met klachten passend bij Covid
19 (koorts en/of benauwdheidsklachten) Leerlingen blijven thuis als een (volwassen)gezinslid in afwachting
is van de uitslag van een Covid test.
Wanneer uw kind ziek wordt op school bellen we en verwachten we dat u uw kind ophaalt/laat ophalen. We
rekenen op uw medewerking.
Met deze nieuwsbrief sturen we de zgn. beslisboom mee. Dit is ook voor ons een hulpmiddel om te bepalen
of een kind wel/niet naar school mag komen.

Trefwoord
Voor ons bijbelonderwijs maken wij gebruik van de methode Trefwoord. Deze methode stelt iedere week een
thema centraal en bij het thema worden dan bijbel- en spiegelverhalen aangegeven.
Voor de komende twee weken is dat het thema ‘Respecteren’. Hierbij horen de volgende kernbegrippen:
Waarderen, naleven, in ere houden. Respecteren van dingen, natuur, mensen. Respect voor leefregels.
Dit thema sluit ook mooi aan bij onze Gouden Weken en de afspraken rond PBS die we met de leerlingen nu
weer herhalen.

Leerlingvolgsysteem
Als gevolg van de corona en de lange periode vorig schooljaar dat de leerlingen onderwijs op afstand
hebben gevolgd, is binnen Fiers besloten dat de toetsen van ons leerlingvolgsysteem, die normaal in juni
worden afgenomen, nu in september op het programma staan. U zult vast straks wel van uw kind horen, dat
zij/hij toetsen heeft gemaakt.
Op dinsdag 29 september vinden dan de eerste oudergesprekken plaats. Hierover ontvangt u later nog een
uitnodiging.

Schoolfotograaf
Afgelopen maandagmiddag heeft de schoolfotograaf de kinderen op de foto gezet. Het was voor iedereen
een drukke middag. Mede dankzij de hulp van meester Jordy is alles goed verlopen. We hopen dat de foto’s
goed gelukt zijn!

Peutergym
De eerste keer dat op onze school Peutergym zal worden aangeboden is op vrijdagmorgen 25 september
a.s. (09.00 u. – 10.00 u.)Zoals in de vorige Opsteker is aangeven, moet u vooraf uw peuter hiervoor
opgeven. Dan kan via het mailadres van de school  info@cbsdekiel.nl

Samenwerking CBS De Kiel - CBS De Slagkrooie
Het volgende bericht heeft de moeder van Julianne op ons verzoek geschreven. Dit bericht is ook geplaatst
in De Opsteker, de nieuwsbrief van CBS De Slagkrooie:
Hoi, Mijn naam is Julianne Eisses. Ik ben 4 jaar en ik woon in De Kiel.
Sinds vorig schooljaar ga ik naar CBS De Kiel en dat vind ik heel erg leuk!
Vanaf dit jaar schooljaar zijn er alleen op CBS De Kiel geen kleuters meer.

Daarom kom ik 4 ochtenden in de week bij de kleuters van de Slagkrooie spelen. De
middagen en op vrijdagochtend ga ik weer naar CBS De Kiel.
Op de Slagkrooie heb ik het ook naar mijn zin en nu weten jullie waarom ik ook bij jullie
op school kom.
Groetjes, Julianne

PBS:
De komende maand staat de poster Algemeen centraal. De kinderen
kunnen, door de regels goed na te leven, bandjes verdienen.

Informatieavond
Op maandag 31 augustus hebben we met
elkaar de informatieavond gehad.
We hebben dit gelukkig, vanwege het
goede weer, buiten kunnen doen. Het was
fijn dat er ook mensen uit het dorp aanwezig
waren. We vonden het erg leuk om te zien
dat er ook kinderen aanwezig waren! Deze avond hebben we het gehad over
de veranderingen in het nieuwe schooljaar en de dingen die we al doen. Zo
kwamen de volgende dingen aan bod:

PBS:
Dit is de afkorting voor Positive Behavior Support. We belonen de dingen die goed gaan. We besteden
aandacht aan: respect, vertrouwen, verantwoordelijkheid, openheid en plezier.

Bewegend leren:
Onder bewegend leren wordt verstaan dat je fysiek beweegt naast een cognitieve leeractiviteit. Bewegen
tijdens het leren heeft een positieve invloed op de hersenactiviteit. Hierdoor kunnen kinderen zich beter
concentreren.

Leren buiten de school:
Kinderen leren altijd en overal. Niet alleen in de school, maar ook door mee te doen in de alledaagse wereld
thuis, in hun vrije tijd. We willen dit schooljaar meer aandacht geven aan het leren in combinatie met de
omgeving. Misschien kunt u daarin ook een bijdrage leveren of wilt u wat extra informatie hierover. Stuur dan
een mail naar: info@cbsdekiel.nl

Veilig leren lezen:
Voor groep 3 is er dit schooljaar een nieuwe methode VLL aangeschaft, de Kim versie. Deze methode heeft
mooie prentenboeken en leesboekjes, die de kinderen meer aanspreken. Dit bevordert het lees plezier en
daardoor het leren lezen.

Natuurlijk leren:
We gaan als team een start maken met natuurlijk leren. Natuurlijk leren is een onderwijsvernieuwing waarbij
de kerngedachte is dat de leerweg op een natuurlijke manier moet aansluiten bij de talenten en
mogelijkheden van de leerlingen. Het is daarbij een voorwaarde dat de leerlingen intrinsiek gemotiveerd zijn.
Een krachtige en uitdagende leeromgeving is onmisbaar, want die zorgt voor optimale mogelijkheden tot
zelfontplooiing.

Samenwerken met de Slagkrooie:
De samenwerking tussen beide scholen is verder geïntensiveerd en komt de ontwikkeling van de leerlingen
ten goede.
Al deze onderwerpen werden afgewisseld met een Pubquiz. We hebben goed gezien waar de talenten
liggen van de kinderen (en de ouders!). Het was een gezellige avond!

Nieuws uit de groepen
Leren door te spelen.

Wie of wat ben ik?’, rekenspelletjes en ‘wat zijn
de afspraken in de gang’ van PBS. Het was
weer een leerzame, leuke ochtend.

Een spel samen spelen is altijd leuk.

We hebben nieuwe boeken gehaald in onze bieb en lezen deze boeken een gekke
plek.

Ook deze topper heeft
het certificaat binnen!

We kijken terug op een zeer geslaagde informatieavond. Geheel coronaproof. Tussen alle informatie door deden we een Pubquiz.

