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Peutergym – 9:00 - 10:00 uur (Slagkrooie)
Sint Maarten
Uitgifte Info nummer 7
Muziek op schoot (Slagkrooie)
Oud papier

KOM – Kind op Maandag
Genesis 39: 7-23, 40: 1-23 en 41: 1-8 – Hier droom ik van.
In Egypte terecht in het huis van Potifar. Het gaat goed,
hij krijgt een belangrijke positie. Maar dan wordt de vrouw
van Potifar verliefd op hem. Als Jozef haar afwijst, komt hij
in de gevangenis terecht. Hij legt de dromen van zijn medegevangenen uit. Daarna heeft de farao een droom. Wie zou
kunnen uitleggen komt Jozef wat de dromen van de farao
betekenen?
Genesis 41: 9-57 en Genesis 42 – Jij hebt talent.
Jozef legt de dromen van de farao uit: na zeven jaren van
overvloed komen zeven jaren van hongersnood. Hij krijgt
zelf de opdracht om zijn goede plannen uit te voeren. De
hongersnood slaat ook toe in Kanaän, waar Jozefs vader
en broers wonen. De broers gaan naar Egypte omdat ze
gehoord hebben dat daar graan is.

Groot onderhoud Schoolplein en Tuin
Zaterdagochtend 13 november willen we met alle ouders groot
onderhoud doen aan het schoolplein en de tuin. U kunt zich opgeven
bij Tabitha!
Alvast bedankt!

Vanaf 2 jaar
Groep 1 t/m 7
Groep 1 t/m 7
Peuters/kleuters

Vrijwillige ouderbijdrage
Net als andere jaren organiseren de activiteitencommissie en de leerkrachten van de Kiel naast het gewone
lesprogramma een aantal (vrijwillige) activiteiten. Het gaat om het sinterklaasfeest, kerstfeest en paasfeest. Om deze
activiteiten te kunnen bekostigen vragen wij ouders/verzorgers om een bijdrage. De bijdrage is in overleg met de
schoolkring:
- voor de leerlingen van groep 1 t/m 4 vastgesteld op € 17,50.
- voor de leerlingen van groep 5 t/m 8 vastgesteld op €12,50. (leerlingen van deze groepen trekken al lootjes)
Het bedrag van het schoolreisje kan bekostigd worden uit het oud papier wat we inzamelen. Het bedrag kan
overgemaakt worden op NL12RABO0359253792 t.n.v. “Schoolfonds CBS de Kiel” o.v.v. naam kind en groep. Wilt u het
bedrag vóór 19 november 2021 overmaken. U mag het bedrag ook in termijnen betalen. Aangezien het om een
vrijwillige bijdrage gaat zijn ouders/verzorgers niet verplicht te betalen. We hopen dat iedereen dit wel doet, zodat de
activiteiten voor de leerlingen uitgevoerd kunnen worden. Mogelijk heeft u niet de financiële middelen om aan de
ouderbijdrage te kunnen voldoen. Dan kunt u contact opnemen met juf Petricia. Uiteraard wordt dit vertrouwelijk
behandeld. Als u de activiteitencommissie meer wilt toedelen dan vermeld, is een extra bijdrage van harte welkom.
Met vriendelijke groeten, de AC en het team

Uitnodiging voor de kerk- & school-gezinsdienst op zondag 14 november 2021
In de kerk aan de Kerklaan 35 hopen we op 14 november om 9:30 uur veel
kinderen met aanhang (ouders, familie, vrienden, juffen, meesters) te mogen
verwelkomen.
De bijeenkomst duurt circa een uurtje. Het thema luidt “Wie ben jij”. Deze dienst
is geschikt voor alle leeftijden. Het belooft weer een magisch uur te worden.
Twee jaar geleden werden velen geraakt door de visuele boodschap en waren de
reacties positief. Als corona geen roet in het eten gooit, is er na de dienst
gelegenheid om koffie, thee of ranja te drinken.
Als er vragen zijn, kun je bellen met Frieda Mulder tel: 06-53781323 of
Gea Habers tel: 06-23172070

Even voorstellen
Ik ben Mirjam van der Steeg – Knol. Ik kom uit Schoonoord, ben getrouwd met Robbert en
samen hebben we twee kinderen, Jordi van 6 jaar en Bram van 5 maanden. Helaas kan ik
door omstandigheden mijn huidige baan als slager niet meer volledig uitvoeren. Nu heb ik
de school uitgekozen als een plek om werkervaring in een andere sector op te doen. Super
leuk dat de school mij deze kans wil geven. Ik zal aanwezig zijn de komende drie maanden
als onderwijsassistente in de onderbouw. Ik heb er heel veel zin in en hoop een leuke
leerzame tijd tegemoet te gaan.
Groetjes, Mirjam

Hoera, Smokey komt logeren.
Vanaf volgende week maandag komt Smokey om de beurt bij de kinderen
van de onderbouw logeren.
In de tas zit een knuffel van Smokey, een leesboekje, een schrift, een
werkboekje en een kleurplaat.
Wij vinden het leuk als u in het schrift schrijft wat Smokey allemaal beleefd
heeft bij u thuis.
Het werkboekje en de kleurplaat magen de kinderen houden.
Veel plezier met Smokey.

Bericht MR
Beste ouders en geïnteresseerden,
Sinds begin 2020 ben ik voorzitter van de schoolkring en MR. Per 1 januari
2022 stop ik met deze rol en als lid. De reden hiervoor is dat ik te weinig tijd
heb om de taak goed te kunnen vervullen en de rol van voorzitter is te
belangrijk om hem er even tussendoor te doen. Zeker voor onze school is het
belangrijk om onze stem kenbaar te maken naar buiten toe en om betrokken
te zijn bij het opgestelde beleid.
We zitten als school in een fase waarin we willen groeien en meer gaan
samenwerken met De Slagkrooie. Het is daarin belangrijk dat we onze
identiteit en unieke eigenschappen duidelijk naar buiten toe kenbaar willen
maken. We zijn immers een unieke school in de omgeving.
Binnenkort hebben we als SK/MR een overleg om de volgende stappen te
bepalen ter vervanging van het voorzitterschap. We zullen je hier dan zo snel
mogelijk over inlichten.
Mocht je er voor voelen om in de schoolkring of MR te willen stappen, dan wil ik je vragen het kenbaar te maken aan
een van de MR - leden. Dit zijn:
· Rogier Vedelaar (oudergeleding MR voorzitter) -Rogier.vedelaar@gmail.com
· Anika Mulder (personeelsgeleding MR lid) - Anika.Mulder@Fiers.com
Mocht je hier verder vragen over hebben, laat het gerust weten.
Groet Rogier Vedelaar

Schoolfruit
Wij hebben ons opgegeven voor het schoolfruit met als doel het gezonde voorbeeld te geven
aan de leerlingen. Fruit past namelijk binnen een gezonde leefstijl, bevat vezels, vitaminen en
verhoogt onze weerstand! Het fruit wordt uitgedeeld op woensdag, donderdag en vrijdag. Wij
beginnen op woensdag 17 november.

Schoolontwikkeling
Wij zijn als school enorm in ontwikkeling. Dit schooljaar hebben wij o.a. gekozen voor het volgen van PBS scholing,
ondersteuning bij de implementatie van onze nieuwe rekenmethode Pluspunt, versterken van ons didactisch
handelen, inzetten op het welbevinden van kinderen en ouders en een nieuw Portfolio.

PBS
Vorige week dinsdag hebben we weer een teamscholing gehad van PBS. Hierin hebben we geleerd dat consequenties
ons geen nieuw/ander gedrag oplevert. Toch is het wel wenselijk om consequenties te stellen, om grenzen aan te
geven bij kinderen. Wel moet het positief blijven in onze groepen. 4 complimenten staan in verhouding tot 1 correctie.

Rekenmethode
Wij zijn enorm tevreden over onze nieuwe rekenmethode “Pluspunt”. De handleidingen zijn duidelijk voor
leerkrachten en de werkboeken erg duidelijk voor leerlingen. Er wordt aan 2 doelen per week gewerkt en per les aan 1
doel. Tijdens de lessen controleren we het begrip van de leerlingen, maar ook n.a.v. een bloktoets. Dit geeft inzicht
voor ons wat leerlingen al beheersen en waar we de komende periode toch extra aandacht aan moeten besteden.

Didactisch handelen
In de laatste nieuwsbrief hebben we laten weten dat we een Audit hebben gehad. Hierin hebben we een aantal tops
en tips mogen ontvangen. We gaan de komende periode nog meer kijken hoe we coöperatieve werkvormen kunnen
benutten in onze lessen om in een vroeg stadium het begrip van leerlingen te controleren. Dit maakt dat we onze
instructie moeten intensiveren of juist verkort aanbieden. We gaan aan deze verbeterdoelen werken door bij elkaar in
de les te kijken, collegiale consultaties. In het voorjaar zal een nieuwe audit plaatsvinden om te kijken of we hierin
gegroeid zijn.

Welbevinden ouder en kind
We hebben dit jaar al een start gemaakt met de ouder-kind vertelgesprekken en de kindgesprekken. We zijn op deze
manier veel te weten gekomen over de behoeften van uw kind. U kent uw kind tenslotte het beste en daar proberen
we veel informatie uit op te doen. We vullen binnenkort als leerkracht de ZIEN vragenlijst in, over het welbevinden, de
betrokkenheid en de soc. emotionele ontwikkeling van ieder kind. Kinderen vullen in de week van 15 november ook
een vragenlijst in. Dit kunnen wij met elkaar vergelijken. Vanuit analyse en evaluatie gaan we kijken wat actiepunten
zijn voor de komende periode.

Nieuw Rapport / Portfolio
Wij zijn volop in ontwikkeling met het nieuwe
portfolio . Hier een kleine sfeer impressie van het
Portfolio.

Bericht van VVN: donker buiten, licht aan!
Donker buiten? Licht aan en gaan! Het is herfst en dat betekent dat de dagen steeds korter en donkerder worden.
Fietsverlichting is dan extra belangrijk. Heb jij je fietsverlichting al gecheckt? Op www.lichtaanengaan.nl vind je een
handige checklist om te kijken of jouw fietsverlichting in orde is. Zo fiets je veilig naar school, de sportclub, muziekles,
vrienden en andere leuke afspraken. En je voorkomt ook nog eens een boete. Donker buiten? Licht aan en gaan! Op
www.lichtaanengaan.nl vind je ook andere handige tips over fietsverlichting. Wist je bijvoorbeeld dat extra verlichting,
zoals knipperende lichtjes en fietsslingers in je wiel, niet is toegestaan?

Nieuws uit de groepen
Vandaag hebben we in het kader van gildeleren
theater les gehad! We hebben standbeelden gemaakt

Een echte herfstdag, onze toppers zijn goed aan het werk.

Deze topper heeft vandaag zijn
diploma gehaald!

#theaterles deel 2

Deze topper heeft vandaag haar BOUW!
diploma gehaald!

