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Nieuws uit het team
Hoe het gaat op school
We hebben nu ruim anderhalve week online les gegeven in dit nieuwe kalenderjaar. Na enkele
opstartproblemen, is iedereen er nu wel aan gewend. Wel hebben we nog regelmatig te maken met
storingen in het internet. Dat levert ongemak op. Helaas ligt het buiten onze mogelijkheden om deze
storingen te voorkomen.
Het ophalen en het terugbrengen van het werk, loopt o.i. zeer soepel. We zijn erg blij met u als
ouder/verzorger hoe het allemaal gaat. Wel horen we dat het thuis soms passen en meten bij het schoolwerk
te begeleiden, ook vanwege de eigen werkzaamheden van uzelf.
Via onze vakleerkracht Gymnastiek, meester Daniël, krijgen wij regelmatig filmpjes met allerlei opdrachten.
Veel van die opdrachten zijn ook heel leuk om in gezinsverband te doen. Soms ontvangen we van leerlingen
een foto of filmpje hoe zij dit thuis uitvoeren. Bedankt daarvoor!
Afgelopen week is juf Tineke afwezig geweest vanwege privéomstandigheden. Vanaf maandag is zij weer
aanwezig op school.

Verandering in het schoolteam → vertrek van juf Elleke
Afgelopen week zag ik oude schoolfoto’s van enkele jaren terug, waarop juf Elleke als zeer jonge leerkracht
stond. Nu kunnen we spreken van een nog steeds jonge, maar inmiddels zeer ervaren leerkracht, die samen
met juf Jeannet al jarenlang het gezicht van de school is.
Helaas voor de leerlingen en voor ons komt daar verandering in. Juf Elleke heeft een andere baan! Per 1
maart zal zij leerlingen van onderwijsstichting Chrono (gemeente Hardenberg) les gaan geven en moeten wij
als CBS De Kiel zonder haar verder.
Dat zal voor ons (en voor haar) een hele verandering zijn. We vinden dit bijzonder jammer; tegelijkertijd
gunnen we haar een volgende nieuwe werkkring en wensen we haar nu alvast heel veel succes toe!
Hoe we afscheid van juf Elleke kunnen gaan nemen (en zij van ons afscheid neemt), moet nog verder
worden besproken. In ieder geval zal vrijdag 19 februari haar laatste werkdag zijn op CBS de Kiel.

De werkgroep Pers. van Fiers is al in actie gekomen om te bekijken hoe deze vacature ingevuld kan gaan
worden. Zodra daar meer over te melden is, krijgt u dat dan te horen.

Trefwoord (levensbeschouwing)
In de nieuwsbrief vermelden we telkens wat het thema van Trefwoord in de betreffende weken is. Het thema
voor de eerste drie weken in 2021 is ‘Horen’. In week 3 gaat het over de kracht van het oor. Door het oor (en
het horen) kunnen we o.a. in beweging komen.
Het thema in week 4 is Verdienen. Het woord verdienen kun je gebruiken als je wilt aangeven dat je,
wanneer je iets hebt gedaan, daarvoor iets mag terugverwachten → voor wat, hoort wat.

Sport en spel Tour
Afgelopen woensdagmiddag hebben de buurtsportcoaches in het kader
van het thema ‘Gezond Coevorden’ een spelmiddag georganiseerd op
ons schoolplein. Hoewel wij pas op een laat moment dit konden
doorgeven aan onze leerlingen, waren er ruim 30 kinderen deze middag
zeer actief aan het spelen/rondrennen. We kunnen dus spreken over
een zeer geslaagd festijn.

Overleg Schoolkring, dorpsbelangen, school met de gemeente
Coevorden
Voor het voortbestaan van onze school is het o.a. erg belangrijk dat we samenwerken. De samenwerking
tussen de school, de schoolkring en dorpsbelangen ligt vast. We weten elkaar te vinden en het bestuur van
dorpsbelangen is net als ons ervan overtuigd dat de school in De Kiel moeten blijven bestaan.
We hebben daarom vanmorgen een gesprek gevoerd met de wethouder van Onderwijs, Jeroen Huizing, de
gebiedscoördinator Hendericus Krabman en de ambtenaar Onderwijshuisvesting Gerda Kos. Doel van het
gesprek was om de gemeente Coevorden te informeren over onze gemeenschappelijke inspanningen om
o.a. in het kader van de leefbaarheid van het dorp De Kiel, onze school te kunnen blijven behouden. We zijn
daarvoor nu in gesprek over hoe we de school actief kunnen profileren en promoten om zo nieuwe leerlingen
te werven.
We kunnen spreken van een goed overleg waarin we allerlei suggesties hebben gekregen om bijv. subsidies
aan te vragen om o.a. ons schoolplein te kunnen voorzien van nieuw speelmaterialen.
In een volgende nieuwsbrief kunt meer hierover verwachten. Mocht u ook suggesties hebben of ouders
kennen, die interesse hebben in onze school, aarzel niet, maar neem contact op met ons.

Overgenomen (met toestemming) van Facebook
Ik ben niet gewend om op berichten die op facebook staan, te reageren. Ik maak nu een uitzondering omdat
het onderstaande bericht mij trof.
Beste lieve ouders,
Een oppepper voor alle ouders die het thuisonderwijs even niet meer zien zitten. Hou vol!!! We zijn allemaal
toppers. (Al begrijp ik heel goed dat wij bevoorrecht zijn dat wij vrij wonen en ruimte hebben waar onze Wout
alles kan en mag doen, en wij maar 1 kanjer hebben.)
Zonet is bekend gemaakt dat de kinderen nog langer thuis moeten werken. Voor vele ouders levert dit heel
vele stress op, want o als alles maar goed gaat….. Tuurlijk zijn hier ook wel momenten dat het even niet wil
zoals het had moeten gaan. Maar ons motto is …. iets negatiefs omzetten naar iets positiefs werkt het beste
….. en levenservaring is volgens mij het allergrootste onderwijs wat wij onze kinderen mee kunnen geven!!!
Vergeet niet dat thuisonderwijs ook is:
• Zelf je kamer opruimen
• Samen om de beurt lezen uit een mooi boek;
• Klusjes kunnen doen voor opa en oma;
• Samen koken;
• Samen de hond uitlaten en goede gesprekken hebben;
• Happy stones beschilderen;
• Samen een nieuw spelletje spelen;
• Gewoon even helemaal niets doen;
• Samen met je klasgenootjes op afstand een computerspelletje spelen;
• Samen een lekkere koffie drinken en de dag doornemen;
• Nieuwe plekken ontdekken in het bos;
• Powerpoint en ene tekenprogramma gebruiken om je kamer te veranderen.

Ik zie deze dagen hoe onze Wout zelfstandiger wordt, verantwoordelijkheid zelf neemt om zijn huiswerk af te
krijgen (ook al stuurt de juf dagelijks een appje dat hij een gedeelte is vergeten), maar ook dat hij nu pas
waardeert hoe gezellig school met zijn klasgenootjes is. Dat school niet stom hoef te zijn. Dat is iets
negatiefs omgezet in positief!!
We gaan er nog een paar weken tegen aan en blijven positief!!! ((stiekem geniet
ik volop van deze extra tijd samen)

Wijzigingen als gevolg van corona
Na de kerstvakantie hebben we de afspraken rond corona weer strakker
aangehaald. Zo blijft de afspraak dat ouders niet op het schoolplein
mogen komen.
Een uitzondering maken we op die momenten dat ouders en hun
kinderen het schoolwerk komen ophalen en/of komen terugbrengen.
(maandagmorgen werk ophalen; donderdag werk op school brengen).
In het geval ouders en/of andere bezoekers in school komen, dan is het verplicht om een
mondkampje te dragen.
Bijzonderheden over uw kind en/of het maken van een afspraak kan via de parroapp
gecommuniceerd worden met ons. U kunt desgewenst ook het schoolmailadres van de leerkracht
gebruiken. Belangrijk is dat wij als schoolteam de afspraak hebben, te reageren op de app/mails op
de werkdagen en dan tussen 08.00 – 17.00 u.
Voor heel dringende zaken buiten de tijden om, kunt u het mailadres/telefoonnummer van meester
Piet gebruiken.

