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Belangrijke data:
dinsdag
22 september
woensdag 23 september
donderdag 24 september
donderdag 24 september
donderdag 24 september
vrijdag
25 september
dinsdag 29 september

nationale buitenlesdag
start Kinderpostzegelactie
studiemiddag
leerlingen ’s middags vrijdag
oud papier
peutergym (9:00-10:00 uur) Slagkrooie
oudergesprekken

woensdag 30 september

start Kinderboekenweek “En toen”

groep 1 t/m 8
groepen 6, 7 en 8
team
groep 1 t/m 8

ouders/verzorgers/
kinderen
groep 1 t/m 8

Nieuws uit het team
Hoe het gaat op school
We hopen de laatste formulieren (toestemming foto’s/inventariseren ouderhulp)
terug te krijgen. Ouders die het formulier ‘toestemming foto op
website/facebook/nieuwsbrief niet inleveren, daar gaan we vanuit dat zij geen
bezwaar hebben.
Afgelopen dinsdag hebben de teams van onze school en van CBS De
Slagkrooie hun tweede studiedag van dit schooljaar gehad. De eerste studiedag
is in de laatste week van de zomervakantie gehouden. De collega’s zijn deze
dag zeer inhoudelijk en ook zeer praktisch aan de slag gegaan. In groepen
hebben we onze visie op het onderwijs verbeeld; zijn er werkafspraken gemaakt
over bijv. de oudergesprekken; is er gesproken over wat wij van elkaar als collega’s kunnen en mogen
verwachten, enz. Hoewel de temperatuur in het speellokaal (CBS De Slagkrooie) in de loop van de dag tot
zeer hoog opliep, heeft dit geen invloed gehad op de sfeer en het resultaat van deze dag. We kijken terug op
zeer goed bestede dag.

Trefwoord
Voor de levensbeschouwelijke vorming van uw kinderen gebruiken we op school de methode ‘Trefwoord’. Zo
stelt ‘Trefwoord’ verschillende thema’s uit de leefwereld van de kinderen, de samenleving en de Bijbel aan
de orde. De thema’s sluiten ook heel goed aan bij de eerste weken van het schooljaar, waarin extra nadruk
ligt op het vormen van de groep, het bespreken en vaststellen van (groeps-/school) afspraken, enz.
Voor volgende week staat het begrip Respecteren centraal. De week daarop ‘Onderzoeken’. Het gaat dan
om onderzoeken omwille van waarheid, veiligheid en rechtvaardigheid. Je houding en het stellen van de
juiste vragen zijn dan aandachtspunten.

Corona/Covid 19
Bij de vorige nieuwsbrief is de beslisboom meegestuurd. Aan de hand van de stappen in dit overzicht kunt u
zien, wanneer een kind wel of niet naar school mag komen als er sprake is van verkoudheid/ziekte. We
realiseren ons dat het missen van een dag onderwijs op school lastig is. Tegelijkertijd willen we graag samen
met u (ouders) al het mogelijke doen zodat uw kind ook thuis schoolwerk kan maken. U kunt altijd hierover
afspraken maken met de leerkracht(en) van uw kind. Op deze manier werken we er samen aan dat het
onderwijs, ook op afstand, zo goed mogelijk doorgaat.

Bereikbaarheid school/collega’s
U kunt op verschillende manieren de school/de leerkrachten van uw kind(eren) benaderen. Met de
schoolkring/MR zal besproken worden om het programma Parro voor de directe communicatie ouders –
school te gaan gebruiken. U hoort daar later meer over.
Het (werk)mailadres van de leerkracht en/of van de school is ook een prima manier om contact te zoeken.
Wilt u er wel rekening mee houden dat onze collega’s hun werkmail in principe alleen lezen op hun
werkdagen (07.30 – 17.00 u.). Daarnaast hebben we afgesproken dat leerkrachten hun persoonlijke
telefoonnummer niet delen met ouders.

Toetsen
Zoals voor de zomervakantie is gecommuniceerd, maken de leerlingen nu de toetsen van het
leerlingvolgsysteem. Deze toetsen worden normaliter aan het eind van het schooljaar gemaakt. Het afnemen
van de toetsen verloopt niet altijd even gemakkelijk, omdat er de afgelopen twee weken regelmatig leerlingen
ziek zijn gemeld.
De resultaten van de toetsen worden in de week van 28 september met u besproken.

Ouder-/kindgesprekken
In de week van 28 sept. worden de oudergesprekken met de groepsleerkracht(en) van uw kind(eren)
gehouden. In dat gesprek bespreken we de toetsresultaten van uw kind(eren). Daarnaast horen we graag
van u welke verwachtingen en/of afspraken u met ons wilt maken in het kader van de ontwikkeling van uw
kind. U ontvangt daarvoor het formulier, dat we willen gebruiken bij dit oudergesprek. Daarop stellen we de
volgende vragen:
o
o
o
o

Wat wil je de leerkracht(en) vertellen over je kind?
Samen met je kind:
Wat kan ik al?
Wat wil ik leren?
Wat gaan we samen hier aan doen?

We vragen u om het ingevulde formulier mee te nemen naar het gesprek.
Voor ouders van groep 8 wordt per gesprek 20 minuten gereserveerd. Voor de ouders van de andere
groepen maken we een schema van 15 minuten per gesprek.
De gesprekken worden ’s middags na 15.00 u. of ’s avonds na 18.00 u. gehouden. Bij dit gesprek is uw kind
van harte welkom.

Kinderpostzegels
Dit jaar doen we weer mee aan de kinderpostzegels.
De actie dit jaar heeft als thema: 'Geef een veilig
thuis' .
Dit jaar zetten de kinderen zich in voor de ruim
90.000 kinderen in ons land die geen veilige
thuisbasis hebben. Wat fijn dat wij als de Kiel daar
ook een bijdrage aan kunnen leveren. De kinderen
van groep 6,7,8 gaan van woensdag 23 september
t/m woensdag 30 september hiervoor
Kinderpostzegels en andere leuke producten
verkopen.

Belangrijk:
De kinderen van groep 6,7 en 8 zijn woensdag 23 september om 12.00 uur vrij, dit is het landelijke
startmoment om Kinderpostzegels te gaan verkopen.

Kinderboekenweek 2020
Van woensdag 30 september t/m zondag 11 oktober is er
weer de Kinderboekenweek. Het thema van dit jaar is: 'En
toen?' We gaan op woensdag 30 september gezellig met
elkaar een opening doen op school. Hiervoor mogen de
kinderen verkleed op school komen. Denk aan bv: een
ridder, uit de tijd van Ot en Sien, Ellert en Brammert, jaren
'60, de middeleeuwen. Daarna gaan we samen met de CBS De Slagkrooie naar Ellert & Brammert voor een
leuke openingsactiviteit.

Nieuws uit de groepen
We zijn druk bezig geweest met de Cito-toetsen. De meeste
toetsen zijn inmiddels gemaakt. De toetsen worden
gesproken tijdens het oudergesprek op 29 september. U
krijgt hiervoor nog een uitnodiging.
We zijn nog druk bezig met de Gouden Weken. We merken
dat de kinderen veel plezier hebben aan deze activiteiten.
Ook hebben we deze week een les over voedselverspilling
gehad tijdens Nieuwsbegrip. We hebben de tekst gelezen en
de vragen beantwoord. De vragen waren deze keer
verspreid door de school, dus we moesten soms even
zoeken.

Ventilatie
Scholen hebben het advies gekregen om de klaslokalen
goed te ventileren. Concreet betekent dit dat ramen en
deuren geopend zijn. Met zomerse temperaturen is dat geen
probleem. Nu het naar verwachting kouder gaat worden, is
het raadzaam dat uw kind een extra kledingstuk (bijv. trui/vast) mee naar school neemt om aan te trekken in
de klas wanneer het te koud wordt.

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

Nieuws van de Kinderclub “De Kiel”
Uitje naar Drouwenerzand
Op 29 Augustus hebben we een enorm gezellig uitje gehad naar Drouwenerzand.
Wij als Kinderclub moesten helaas ons programma aanpassen op de Corona crisis.
Het jaarlijkse uitje stond gepland en we hebben besloten dit door te laten gaan, maar dan wel naar
Drouwenerzand. Het was toch voor ons wel even spannend hoe een ieder hierin zou staan, maar we kregen
binnen 2 dagen al 15 opgaves. Uiteindelijk zijn we met de hele school!!! (+ een aantal dorpsgenootjes) naar
Drouwenerzand geweest. We mochten het schoolbusje lenen wat natuurlijk enorm handig was.
De kinderen en wij als Kinderclub leiding hebben echt een hele gezellige dag gehad met elkaar!
De kinderen gaven nog aan dat ze het schoolreisje op deze manier toch nog met elkaar mochten beleven.
Wij willen de school nog erg bedanken voor het lenen van het schoolbusje.
Groetjes Marlien Vedelaar
Kinderclub De Kiel

Nieuws uit de groepen
Deze week gaat Nieuwsbegrip over ‘voedselverspilling’. We hebben de tekst gelezen en de vragen
hebben we beantwoord. Deze keer hingen de vragen in de school dus moesten we soms ook even
zoeken.

Bij de informatieavond vertelde meester Piet dat er 2 boeken werden verloot. Joey en Mick waren
de gelukkige winnaars. Veel leesplezier jongens!

