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Belangrijke data:
vrijdag
4 december
donderdag 16 december
donderdag 17 december
donderdag 17 december
vrijdag
18 december
maandag 21 december 2020 t/m
vrijdag
1 januari 2021
maandag
5 januari

Sinterklaasfeest
Kerstviering
uitgifte Info nummer 9 met leerlingenwerk
oud papier
leerlingen ’s middags vrij

groep 1 t/m 8
groep 1 t/m 8
groep 1 t/m 8

Kerstvakantie
techniekkisten op school

groep 1 t/m 8
groep 1 t/m 8

groep 1 t/m 8

Nieuws uit het team
Hoe het gaat op school
Via facebook krijgt u regelmatig berichten over hoe het bij ons op school
toegaat. Zo heeft u de foto’s kunnen zien van de ravage na een bezoek
van de hulppieten van Sint Nicolaas. We hebben de slotenmaker maar
gebeld om een nieuw slot op de buitendeur te maken, zodat we in het
vervolg geen last meer hebben van de rommelpieten. Hoe zal de Sint dit
jaar aankomen? Het is en blijft afwachten ………….
In ieder geval gaan de leerlingen op de gebruikelijke tijd gewoon naar
binnen. We vragen aan u, ouders, om niet bij het schoolplein te blijven
wachten. Van de aankomst zullen we foto’s maken en deze via
Parro/facebookpagina van de school met u delen.
Na het feest van Sint Nicolaas bereiden we ons voor op het feest van de geboorte van Jezus. Nu de dagen
steeds korter worden en het soms lijkt dat het ook niet echt goed licht wordt overdag, is het kerstfeest voor
veel mensen het feest van het licht en van de hoop. Met de leerlingen bereiden wij ons voor op dit feest.
Afgelopen maandag is in de klassen op de adventskandelaar het eerste licht aangestoken.

De feestdag van Sint Nicolaas
Hoe zal de Sint dit jaar aankomen? Het is en blijft afwachten ………….
In ieder geval gaan de leerlingen op de gebruikelijke tijd gewoon naar
binnen. We vragen aan u, ouders, om niet bij het schoolplein te blijven
wachten. Van de aankomst zullen we foto’s maken en deze via
Parro/facebookpagina van de school met u delen.

Afwezigheid juf Jeannet
We kunnen u melden dat het herstel van juf Jeannet de goede kant opgaat.
Zij zal de komende tijd weer regelmatig op school komen, maar het lesgeven
wordt dan nog aan anderen overgelaten. Dit houdt in dat in ieder geval juf
Imre op de maandag en dinsdag les geeft.

Trefwoord (levensbeschouwing)
In de nieuwsbrief vermelden we telkens wat het thema van Trefwoord in de
betreffende weken is. Het thema voor de laatste twee weken van dit
kalenderjaar is ‘Verlichten’.
Kernwoorden die aan bod kunnen komen, zijn: Voorwerpen, gebeurtenissen,
de wereld en mensen in het licht zetten; bijzondere aandacht geven; in een kwaad/positief daglicht stellen.
➔ Bijbelverhalen onderbouw:
• Week 50: Het licht van de engel (Lucas 1, 26-35); Een stralende ster (Matteüs 2, 1).
• Week 51: Het koningskind wordt geboren (Lucas 2, 4-7); De wijze mannen gaan op zoek
(Matteüs 2, 2-9); Kind van het licht (Matteüs 2, 10-12).
➔ Bijbelverhalen middenbouw:
• Week 50: De wijzen vertellen (Matteüs 2, 1-2); Herodes vertelt (Matteüs 2, 3-8).
• Week 51: Maria vertelt (Matteüs 2, 10-12); Jozef vertelt (Matteüs 2, 13-23).
➔ Bijbelverhalen bovenbouw:
• Week 50: Op weg (Matteüs 2, 1-2); Een duister plan (Matteüs 2, 3-8).
• Week 51: Vreemd bezoek (Matteüs 2, 10-12); Jezus van Nazaret (Matteüs 2, 13-23).

Bibliotheek op School (BOS)
Onze school doet mee aan het project Bibliotheek op School (BOS). Dit project is bedoeld om het zelf lezen
van boeken door leerlingen te stimuleren. De bibliotheek zorgt ervoor dat wij op onze school goede en
recente kinderboeken hebben. De leerlingen kunnen dan uit onze schoolbieb telkens een mooi boek zoeken
om te lezen. Daarnaast krijgen de leerkrachten allerlei suggesties om het lezen te promoten.
Komende dinsdag 7 december zullen boeken gewisseld gaan worden. We zijn benieuwd naar de nieuwe
leesboeken!

Verslag van een actieve oudermorgen
In De Kiel was het zaterdag (28-11-20) boomsnoeidag. Het plan voor die dag was om de singel achter de
school uit te dunnen en de pleinen netjes te maken. Gewapend met een uitgebreid pakket aan
onderhoudswapentuig, van kettingzagen tot bezems, is zaterdagochtend een groep ouders gezamenlijk met
een compleet peloton van de onderhoudswerkgroep uit het dorp, naar de school getrokken. Waar nodig werd
groot materieel ingezet. Shovels, tractoren en auto’s met aanhangers.
Er moest veel werk verzet worden. De singel achter de school was al jaren niet meer gesnoeid. Hierdoor was
het terrein achter de school veranderd in min of meer een in afgesloten terrein. Vanuit het dorp was er geen
zicht op wat er buiten schooltijd gebeurt achter de school. De laatste jaren is het schoolplein buiten schooltijd
ook open zodat de jeugd er lekker kan spelen. Hier wordt met name door de oudere jeugd gebruik van
gemaakt. Het is goed dat er zicht op het plein is van buitenaf. Dat is veiliger. Naast veiligheid is netheid ook
belangrijk. De overvolle en dichte singel leek rommelig en groeide steeds verder het grasveld in.
Zaterdagochtend hebben we de singel flink uitgedund. De
takken en stammen zullen de aankomende weken worden
weggewerkt. De deel gaat door de versnipperaar en wordt
teruggestort in de singel. De dikkere stukken verdwijnen
ergens in een houtkachel in De Kiel. Ook de pleinen voor en
achter de school en voor het dorpshuis zijn weer netjes
gemaakt. Er kan zelfs weer ‘gejeu-debouled’ worden, op
zo’n manier dat je de ballen ook daadwerkelijk op de baan
kunt zien liggen. Het zou leuk zijn als er ook wat meer
gebruik van wordt gemaakt. Begin 2021 zullen de grote
bomen voor de school gesnoeid worden. Hiervoor hebben
we een lokaal tuinservice bedrijf ingeschakeld.
Bedankt aan iedereen die een bijdrage heeft geleverd. Het
was hard werken maar ook erg gezellig!

Project ‘Scoren voor gezondheid’
Gistermorgen werd het ontbijt voor de leerlingen van onze groep 7/8 verzorgd door medewerkers
van FC Emmen. Dit ontbijt is een onderdeel van het project ‘Scoren voor gezondheid’. Na het ontbijt
werden de leerlingen verrast met een prachtig T-shirt.

Nieuws uit de groepen
Wat een verrassing vanochtend. Er was een piet bij ons in de klas
geweest en had bingokaarten verstopt. We speelden bingo met
Sinterklaas! BINGO!

Vrijdag 20 november kregen
alle kinderen van groep 7 en 8
een bidon voor het project
‘scoren voor gezondheid’. Ook
hebben we 2 groepsdoelen
bedacht namelijk: 1 actieve
pauze per dag en 2x de bidon
leegdrinken per dag. Kortom,
we zijn erg fanatiek!

Vandaag heeft Anne-Mijn de
oorkonde in ontvangst genomen
van de voorleeswedstrijd van
CBS De Kiel. Nogmaals van
harte gefeliciteerd!

Dinsdag 17 november hebben we de Engelse versie van ‘Oh, kom
maar eens kijken’ geleerd. Wist u de vertaling van schoorsteen en
roet?

Maandag 23 november is er een hele spannende strijd gestreden tussen twee voorleeskampioenen.
Annemijn werd vorige week voorleeskampioen op CBS De Kiel en Robien werd vorige week
kampioen op CBS De Slagkrooie. Helaas mag er maar één leerling beide scholen vertegenwoordigen
in de voorleeswedstrijd. Robien heeft deze spannende wedstrijd gewonnen en vertegenwoordigt ons
tijdens deze wedstrijd.
Veel Succes Robien!

Werkwoorden oefenen in tegenwoordige tijd en verleden tijd d.m.v. een Zweeds loopspel. Bewegend
leren is leuk!

Vrijdag 27 november hebben de kinderen van groep 5 t/m 8 een Sint escape
gespeeld. Het was soms goed nadenken maar we zijn er uit gekomen. De
reacties waren erg positief dus dit was zeker niet de laatste keer!

Vrijdag troffen de kinderen een enorme puinhoop aan in de
klas. Voor de kinderen was direct duidelijk wie dit had
gedaan; een Piet. Gelukkig zat er ook een cadeau in onze
eigengemaakte schoen. Bij Pim lag er zelfs iets onder de
schoen, gekregen van Malle Piet.
Vrijdag 4 december komt Sinterklaas op school en vieren
we samen feest.

