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KOM – Kind op Maandag
Genesis 32: 23-33: 1-11 en 35: 16-29 Hoe sterk ben jij?
Jakob is op weg naar Esau zijn broer waar hij eerder voor
Gevlucht is. Onderweg vecht hij met een onbekende. Hij
krijgt de naam Israël, want hij heeft gevochten met God en
met de mensen. Als Esau en Jakob elkaar zien, blijkt Esau
sterk genoeg om te vergeven.

Genesis 37: 1-36: 1-11 en 39: 1-6 Zie je mij?
Jozef heeft dromen waarin alles om hem draait en hij
pronkt met een mooie jas. Zie iedereen hem wel? Later
gooien zijn broers hem in een put. Wie ziet hem daar?
En wie ziet hem als hij als slaaf naar Egypte wordt gebracht?

PBS
Deze week hebben wij onze beloning weer verdiend,
verstoppertje spelen in school. Na de vakantie wordt
de volgende kaart aangeboden: gangregels. Dan gaan
wij ook met elkaar een nieuwe beloning bedenken.

Visie van het dorp
Wij zijn deze week gebeld door Saskia
Minderman.
Saskia heeft een enorm goed plan! Ze
komt een keer bij ons op school om met
de kinderen te praten over de toekomst
van de Kiel. Wat willen de kinderen van de
Kiel. Welkom Saskia, wij denken graag mee
over ons dorp.

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

Opening Kinderboekenweek
Vandaag kregen we voor de opening van de
Kinderboekenweek bezoek van agent Bonhof.
Het thema dit jaar is 'worden wat je wilt'.
Agent Bonhof las een boekje voor en vertelde daarna
iets over het werk als politieman!
Toen kregen de kinderen ook nog eens een cadeautje
van hem. Een geslaagde opening!

Veranderingen zijn oké!
Na 8 weken school is het alweer bijna herfstvakantie. Wij als team werken iedere dag aan de ontwikkeling van uw
kind, aan schoolontwikkeling, samenwerking binnen ons team, maar ook aan de samenwerking met u als ouder.
Wij werken met elkaar aan ‘het nieuwe normaal’. U denkt misschien weleens “Dit deden we eerder nooit zo”. Wij
weten dat het soms anders gaat. Dit is soms bewust en soms onbewust. Wij willen vooral het goede doen. Heeft u
een tip of misschien een top, laat het ons maar weten. Wij staan hier voor open.

Audit
Wij leerkrachten zijn er om goed les te geven aan ieder kind.
Het kan geen kwaad om eens goed te kijken naar onze
vaardigheden in het didactisch handelen. Dit hebben wij
afgelopen dinsdag gedaan. Best spannend was het wel! Hans
Baron (directeur van een andere Fiers school) en juf Tineke
(onze intern begeleider) gingen bij iedere leerkracht in de groep
kijken hoe het lesgeven gaat. Meester Hans en juf Tineke
hadden een formulier bij zich waarop de lesfasen stonden die
een goede les hoort te hebben. Na het bekijken van de les kreeg
iedere leerkracht feedback. Bij het geven van feedback wordt
besproken hoe het ging en waar nog ontwikkeling mogelijk is.
Feedback is bedoeld om aan te moedigen om verder te
ontwikkelen en te leren. Iets wat we altijd aan onze leerlingen
geven en nu van meester Hans en juf Tineke mochten
ontvangen. Meester Hans en juf Tineke gaan in april 2022
nogmaals kijken in de groepen om te kijken of de feedback is
toegepast. Wij gaan hier zelf mee aan de gang door de
leerkrachten ook bij elkaar te laten kijken en elkaar feedback te
geven.

Bericht vanuit de MR
Afgelopen dinsdag hebben de MR en schoolkring vergaderd. We vergaderen ongeveer vijf à zes keer per schooljaar,
waarvan twee samen met de Slagkrooie. Het was fijn om elkaar weer te zien. Punten die we deze avond besproken
hebben waren o.a. de eerste schoolweken, de samenwerking tussen beide locaties, inzet van het NPO geld, maar
ook het 100 jarig bestaan! We gaan dit uiteraard vieren met de beide scholen en er zal tijdig een programma met u
gedeeld worden. Wilt u alvast vrijdag 29 april 2022 vastleggen in uw agenda?

Gilde leren
Na de herfstvakantie begint de bovenbouw met gilde leren. Het doel
hiervan is om alle kinderen met verschillende activiteiten in aanraking te
brengen, zodat ze een breed aanbod aangeboden krijgen en hun
talenten leren ontdekken. De bovenbouw krijgt theaterlessen en de
onderbouw muzieklessen. De muzieklessen zullen eind februari van start
gaan. De groep krijgt dan 1x per week een les van een vakleerkracht en dat
duurt 5 weken.

We doen opnieuw mee aan het EU-Schoolfruit
We hebben ons begin dit schooljaar opnieuw aangemeld voor het EU-schoolfruit programma.
We zijn ingeloot en dat betekent dat 15 november het schoolfruit weer wordt geleverd op
school. 3 dagen in de week zullen de kinderen een stuk fruit van school krijgen.

Samenwerking Cbs de Kiel & Cbs de Slagkrooie
Een groepje leerkrachten werkt samen aan het verbeteren van de samenwerking tussen
C.b.s. de Kiel en C.b.s. de Slagkrooie. We bundelen steeds meer onze krachten en maken
steeds meer gebruik van onze kwaliteiten. Onze gebouwen hebben allerlei kwaliteiten, denkt u
eens aan het podium van de Slagkrooie en de moestuin van de Kiel. Denkt u eens aan de kwaliteiten van de
leerkrachten. We kunnen veel van elkaar leren. Zo kunnen onze leerlingen profiteren van onze samenwerking. Dit
betekent in de praktijk dat leerlingen van de Kiel op de Slagkrooie komen werken en ook leerlingen van de
Slagkrooie op de Kiel komen werken. U als ouder wordt van te voren op de hoogte gesteld van deze samenwerking.
Ook zullen in de toekomst steeds meer activiteiten en feesten samen georganiseerd en gevierd worden.

Fiers Fiets- en Wandelplezier – 100% gegarandeerd
Onze scholenvereniging Fiers heeft een routeboekje gemaakt met leuke fiets- en
voettochten door de hele gemeente Coevorden. Het idee voor dit boekje is ontstaan
doordat Coevorden vanaf de zomer 2021 tot en met het jaar 2022 de Culturele Gemeente
van Drenthe is. Alle routes hebben verbinding met de Fiers scholen. Bij de fiets- en
wandelroutes zijn verhalen verzameld. Over de historie, de omgeving van de scholen,
maar ook verhalen over de scholen zelf. Al fietsend of wandelend gaat dit boeiende
landschap dan vast nog meer tot de verbeelding spreken! Spraakmakende verhalen voor
jong en oud. Lees over de rijke cultuur van de gemeente Coevorden. Loop en fiets door
bos, oude dorpen en langs historische gebouwen. Laat je verrassen door onverwachte
doorkijkjes en kom meer te weten over de omgeving en de geschiedenis van onze
scholen. De herfstvakantie staat voor de deur, u kunt dus meteen op pad gaan! Morgen krijgen alle oudsten een
routeboekje mee naar huis. Wij wensen u veel plezier met de verschillende routes en verhalen.

Nieuws uit de groepen
Wat een gezelligheid#dierendag.

Gerry Vos heeft ons vanmorgen
voor gelezen, al een voorproefje
voor de kinderboekenweek.

100 eieren koken voor school
6 oktober is de Kinderboekenweek geopend met het thema 'Worden wat je wil'
CBS de Slagkrooie en CBS De Kiel starten deze week met een gezamenlijk ontbijt op school èn een ei hoort bij een
ontbijt

~~ Techniek ~~
Hoe ziet een muur er uit? Hoe bouwen we zelf een
stevige muur?
Nadat we onderzoek hadden gedaan, gingen we zelf
aan het bouwen. Dat was nog best lastig!

Dinsdag 12 oktober kwam er een echte duiker op
bezoek. Wij weten nu alles over de kleding en
wat beroepsduikers en hobbyduikers doen. Het
was erg leuk, vooral toen wij aan het eind
hoorden dat de duiker juf Margriet haar man is.

Wij kregen van de wijkagent een mooie pen/zaklamp. Wat is het dan leuk om in het donker te lezen.

