Info nr 16 – 15 april 2021
CBS ‘De Kiel’
Rolderstraat 18 - De Kiel
Postbus 11 - 7848 ZG Schoonoord

0591 - 38 12 18
info@cbsdekiel.nl
www.cbsdekiel.nl

Belangrijke data:
vrijdag
16 april
dinsdag 20 t/m donderdag 22 april
donderdag 22 april
donderdag 22 april
vrijdag
23 april
dinsdag
27 april
maandag 3 t/m vrijdag 14 mei

peutergym – 9:00-10:00 uur Slagkrooie
cito-eindtoets
uitgifte Info nummer 17
oud papier
Koningsspelen Koningsdag
meivakantie

peuters
groep 8
groep 1 t/m 8
groep 1 t/m 8
iedereen vrij
groep 1 t/m 8

Nieuws uit het team
De verhalen uit de bijbel - Trefwoord
In deze weken na Pasen werken we op school in
Trefwoord met het thema ‘Sterken’.
Inhoud  Oppeppen, bemoedigen, kracht geven, steunen, hoop geven.
Het positieve naar boven halen.
Bijbel 
Openbaring van Johannes (Openbaring).

Hoe gaat het op school
Wat mooi om te zien hoe C.B.S. de Kiel het onderwijs weet te realiseren in kleine setting. Jullie hebben nu al
mijn hart gestolen. De betrokkenheid is groot en staan open om samen te werken waar kan. De verbinding
met het dorp is sterk en dat zie ik. Ik kijk uit naar onze samenwerking.
Ik leer graag het dorp en jullie als ouder kennen.
In mijn sollicitatie heb ik aangegeven open te staan voor een rondleiding door het dorp, wie o wie?
U kunt mij mailen als u mij het dorp wil laten zien petricia.hepping@fiers.nu

“Het ommetje van de Kiel”

DOEKOE – actie Coöp

DOEKOE actie - COOP
19 april t/m 23 mei loopt deze actie bij de COOP. Bij aankoop van actieproducten
ontvangt u speciale DOEKOE-munten. Die munten kunt u doneren aan onze school. Zo
sparen we gezamenlijk voor leuke
sport- en spelmaterialen.

Koningsspelen
Vrijdag 23 april is het zover! Op school vindt een sportief Oranjefeest plaats, de
Koningsspelen! We beginnen de dag met een gezamenlijk Koningsontbijt. Hierbij
is het de bedoeling dat iedereen een eigen ontbijt mee naar school neemt, het
drinken wordt door school geregeld. Tijdens het ontbijt spelen we het ontbijtspel
en maken we ons klaar voor de sportieve Koningsactiviteiten.
De sportieve Koningsactiviteiten worden dit jaar met onze eigen school gespeeld.
De activiteiten vinden buiten op het grasveld plaats. We gaan onder andere Het
koningsloopspel spelen, het koningsrecord proberen te verbreken, koningstikkertje spelen en nog veel meer!
Ook dansen we het Koningsspelenlied zij-aan-zij, op school zijn al we al druk aan het oefenen op het dansje.
Denkt u eraan om op vrijdag 23 april een ontbijt mee te geven aan uw kind? Hierbij zorgen wij voor het
drinken. Ook tijdens de pauze tussen de spellen krijgen de leerlingen van ons drinken en is er schoolfruit. Het
schoolfruit wordt in de loop van volgende week bekend gemaakt.
Groep 1 t/m 4 is deze dag gewoon om 11.45 uur vrij. Groep 5 t/m 8 is deze dag ook om 11.45 uur vrij.

Koningsdag
27 april zijn alle leerlingen vrij.

Nieuws uit de groepen

~~ PASEN ~~
We begonnen onze dag met een paasviering.
Daarna werden de paaseitjes verstopt door de kinderen van groep 8 en mochten de andere
kinderen de eitjes zoeken. Tussen de middag hebben we samen gezellig geluncht.

