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Belangrijke data:
vrijdag
maandag
vrijdag
donderdag
maandag

9 juli
12 juli t/m
20 augustus
22 juli
23 augustus

laatste schooldag – s ‘middags iedereen vrij

groep 1 t/m 8

zomervakantie
oud papier
1e schooldag

groep 1 t/m 8
groep 1 t/m 7

Nieuws uit het team
De verhalen uit de bijbel – Trefwoord
Week 27 en 28 (5 juli t/m 16 juli): Beginnen
Inhoud: Beginnen, opbouwen, een stap terugdoen en opnieuw beginnen.
Bijbel: Schepping (Genesis 1); Noach (Genesis 6-9).

Afscheid groep 8
Afgelopen maandag heeft onze groep 8 een afscheidsavond op school
gehad. We hebben gezellig met elkaar gegeten op school en vervolgens
was het officiële afscheid.
Veel Succes Sander, Wout, Marit en Annemijn!
Wij wensen jullie onwijs veel succes op ’t VO. We gaan jullie missen!
Met het afscheid van groep 8 nemen we ook afscheid van gezinnen
waarvan het jongste kind van school gaat. We bedanken de familie
Stegen, Bos en Grasdijk voor de fijne samenwerking en we wensen jullie
alle goeds voor de toekomst.

Tot ziens juf Esther
Afgelopen vrijdag was juf Esther voor het laatst op onze school voor het geven van
Levelwerk. Juf Esther zal na de vakantie starten op de Paul Krugerschool in
Coevorden. Wij willen juf Esther onwijs veel succes en plezier wensen op haar
nieuwe werkplek. Bedankt voor je inzet op onze school. Juf Imre gaat na de
zomervakantie levelwerk geven.
Meester Mike willen we uiteraard ook enorm bedanken voor de afgelopen weken.

De nieuwe juf stelt zich voor..
Juf Soraya komt na de zomervakantie bij ons op school werken en wij willen deze juf graag aan jullie voorstellen. Juf
Soraya werkt aan het begin van de week op C.b.s. de Slagkrooie en aan het einde van de week bij ons. Wij wensen
juf Soraya enorm veel succes bij onze op school. Fijn dat je er bent!

Juf Soraya
Hallo allemaal,
Mijn naam is Soraya Luttmer en volgend jaar zal ik leerkracht zijn bij jullie op
school. Kort zal ik even iets over mijzelf vertellen, aangezien we elkaar pas na de
zomer zullen ontmoeten. Ik ben 23 jaar en woon (nog) bij mijn ouders in
Coevorden, waar ik ben opgegroeid.
In mijn vrije tijd ben ik redelijk sportief. Als ik niet in de danszaal ben (ik dans al
sinds de kleuterklas!), dan ben ik wel aan het wandelen of soms zelfs skeeleren of
hardlopen. Ook ben ik graag met vrienden en vriendinnen wanneer het mogelijk is
om hen te zien.
Sinds het behalen van mijn diploma en ik mijzelf echt juf mocht noemen, kon ik
meteen aan het werk op de Paul Krugerschool! Hier was ik enorm blij mee en heb
ik een enorm leuk schooljaar mogen afronden. Ik stond hier voornamelijk voor
groep 7/8 en ook een periode elke vrijdag voor de kleuters.
De bovenbouw is toch wel zeker waar ik mij het meest op mijn plek voel. Tijdens het zwangerschapsverlof van juf
Carlijn zal ik te vinden zijn bij groep 5/6 op de Slagkrooie, op maandag, dinsdag en woensdag. Op De Kiel zal ik voor
groep 5/6/7 komen te staan op donderdag en vrijdag. Dat zit wel goed straks!
Komend schooljaar zal ik dus starten bij jullie.
Ik heb er enorm veel zin in, maar eerst… vakantie!
Ik wens iedereen een fijne vakantie en ik kijk ernaar uit jullie te ontmoeten!

Lezen tijdens de vakantie
Tijdens de zomeractie van Jeugdbibliotheek.nl kun je de mooiste verhalen
beleven. Gewoon op je telefoon of tablet. Met de gratis online Bibliotheek-app
download je de leukste e-books en luisterboeken. Ook als je nog geen lid bent van de
bieb.
De zomeractie loopt van 1 juli t/m 31 augustus. Ben je nog geen lid van de bieb?
Dan mag je in de actieperiode 10 e-books en 10 luisterboeken lezen. Er is keuze
uit duizenden boeken.
Kijk snel op: https://www.jeugdbibliotheek.nl/boekentrip.html

Centrum Ontwikkeling en Educatie – Zomerprogramma
Centrum ontwikkeling en educatie heeft een zomerprogramma samengesteld in de
omgeving van Emmen. Dit is voor kinderen van de basisschool en van het voortgezet
onderwijs. Voor een klein bedrag kunnen kinderen zich aanmelden voor activiteiten.
Ze gaan hier bezig met onderwerpen zoals zelfontwikkeling, contacten leggen met
anderen, emoties verwoorden, maar ook Engels en wiskunde. Het is de
bedoeling dat kinderen vooral veel plezier hebben! Scan de code voor meer
informatie of om uw kind aan te melden.

Bedankt ouders en leerlingen
Vrijdag hebben de kinderen een welverdiende zomervakantie. Het was een
bijzonder jaar in vele opzichten.
Wij willen u bedanken voor het afgelopen jaar, waarin het jaar voor de ouders,
leerlingen en leerkrachten niet standaard was. Het was een indrukwekkend jaar,
zullen we maar zeggen.
Wat hebben we met elkaar veel ballen hoog moeten houden. Fiers heeft daarom
een enorm leuke “challenge” bedacht! Alle leerlingen hebben een bal mee
gekregen naar huis. De leerlingen mogen laten zien hoe ze de bal hoog kunnen
houden. Maak er een leuk filmpje of foto van en stuur deze voor 23 augustus naar
info@cbsdekiel.nl
Bedankt voor het afgelopen jaar. Wij kijken enorm uit naar het nieuwe schooljaar!
23 augustus zullen we weer om half 9 starten.

Vakantierooster 2021-2022
Hieronder vindt u het vakantierooster voor het nieuwe schooljaar.
Herfstvakantie
16 oktober 2021
t/m 24 oktober 2021
Kerstvakantie
24 december 2021
t/m 9 januari 2022
Voorjaarsvakantie
19 februari 2022
t/m 27 februari 2022
Pasen
15 april 2022
t/m 18 april 2022
Meivakantie
30 april 2022
t/m 8 mei 2022
Hemelvaartweekend
26 en 27 mei 2022
Pinksteren
6 juni 2022
t/m 8 juni 2022
Zomervakantie
16 juli 2022
t/m 28 augustus 2022
Het is de bedoeling dat u gelijk in de eerste week de activiteitenkalender mee krijgt.

Nieuws uit de groepen

Deze topper heeft zijn diploma gehaald

Groep 6/8 vertelt….
Hallo,
ik ben Wout ik ga naar de Terra
college. Ik heb zin in dieren
verzorgen en ik heb geen zin in
huiswerk. Ik ga de gezelligheid
missen en de jufrouwen/meesters.
Groetjes van Wout en tot de
volgende keer

Hallo
Ik ben Sander en ik ga naar het Hondsrug
College. Het lijkt me leuk om hout te
bewerken. Het lijkt me niet leuk om Duits
te leren. Ik ga wel het grappen maken
missen op school. groetjes Sander

Hoi!
Ik ben Marit en ik ga naar het Hondsrug
College.
Ik heb heel erg veel zin in alle nieuwe
vakken die ik de komende jaren zal krijgen.
Wat mij niet zo leuk lijkt is het fietsen.
Wat ik ga missen aan De Kiel is de
gezelligheid, bij de pauzes, het knutselen en
het tekenen.
Groetjes Marit
Hoi ik ben Pim.
Ik ga na de zomervakantie naar groep 7. Ik
ga in de zomervakantie naar Samos in
Griekeland. en ik ga naar Gelderland. en
misschien naar Duitsland. En ik ga ook
misschien met Sander en Wout logeren.

Hoi, ik heet Esmee.
En ik ga naar groep 7
Daar heb ik heel
veel zin in.
Ik hou van paardrijden
op mijn pony Funny
en ik zit op volleybal.

Hoi ik ben Anne-Mijn. En ik ga naar
het Hondsrug College. Ik vind het
leuk om nieuwe vrienden te maken
en ik ben blij dat ik met mijn vrienden
Marit en Sander ga. En ik ben niet zo
blij met wiskunde; het lijkt me heel
moeilijk en stom. Ik ga de kinderen
hier op CBS De Kiel heel erg missen
en het is moeilijk om te begrijpen en
het is ook moeilijk dat ik de
allerleukste juffen hier moet verlaten
en het is niet leuk waar ik mijn beste
tijd heb mee gemaakt. LIEFSTE
GROETJES ANNE-MIJN.😘😍

Groetjes Esmee

Ik heet Rosalie.
Ik ga naar groep 7. Ik ga
in de vakantie op
ponykamp.
Ik ga in de vakantie naar
Tsjechië en daar ook
paardrijden. Ik vind het
leuk om in de moestuin
te werken.

Hoi ik ben Feline,
ik ga na de zomervakantie naar groep
7. En ik heb er superveel zin in en ik
heb er ook veel zin in de
zomervakantie. In de zomervakantie
weet ik niet wat ik ga doen. Groetjes
Feline

~~ AFSCHEID GROEP 8 ~~
Maandag 5 juli hebben we afscheid ge
nomen van onze groep 8 toppers

Deze toppers fietsen nu de school uit, een nieuwe fase
van hun leven tegemoet! Heel veel succes toppers en
kom nog eens langs!

