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Belangrijke data:
vrijdag
donderdag
donderdag
dinsdag
zaterdag
zondag
maandag
vrijdag
dinsdag
dinsdag
vrijdag

3 december
16 december
16 december
21 december
25 december
26 december
27 december ‘21
t/m 7 januari ‘22
11 januari
11 januari
14 januari

Sinterklaasfeest – leerlingen ’s middags vrijdag
Oud papier
Uitgifte Info nummer 9
Kerstviering
1e Kerstdag
2e Kerstdag

Groep 1 t/m 7
Groep 1 t/m 7
Groep 1 t/m 7

Kerstvakantie
Muziek op schoot (Slagkrooie) 9:15 – 10:00 uur
Ouderochtend – jaaropening – 8:30 uur – CBS De Kiel
Peutergym – Slagkrooie – 9:00 – 10:00 uur

Groep 1 t/m 7
Peuters/kleuters
Ouders/verzorgers
Peuters/kleuters

KOM – Kind op Maandag
Ruth 1-14a Ruth 1-14b-22 Ruth 2:1-17 Kom maar
Naomi gaat naar Bethlehem en Ruth gaat met haar mee.
‘Kom maar’, zeggen ze tegen elkaar. Samen gaan ze op zoek
naar een nieuwe toekomst. In Bethlehem mag Ruth aren zoeken
op het land van Boaz. Zo wordt in Bethlehem zichtbaar dat God
voor mensen zorgt.

Ruth 2:18 – 36 Ruth 3:7 – 18 Ruth 4 Dit is je kans!
Ruth gaat in de nacht naar Boaz toe. Ze vraagt of hij voor haar en
Naomi wil zorgen. Dat wil Boaz, maar er is iemand anders die ook
familie is. Als diegene zegt dat hij zijn rechten niet laat gelden,
kunnen Boaz en Ruth trouwen. Er wordt een kind geboren –
het is het begin van het koningshuis van David.

Oproep pleinonderhoud
Hoi allemaal,
Zaterdagochtend 11 december gaat Arjan het schoolplein netjes maken. Het blad moet
opgeruimd, de kastanje gesnoeid en de schuur moet opgeruimd.
Wie helpt er mee?

Sinterklaasfeest
Er is een groot probleem! Wij weten niet of ons Sinterklaasfeest
morgen wel door kan gaan? Vanmorgen hebben we gehoord dat
Sinterklaas en Piet de `Fiers-Fiets route´ aan het fietsen waren met de
in elkaar gezette fiets uit het Fiers Sinterklaasjournaal. Sinterklaas en
Piet hebben alleen te hard gereden. Ze zijn geflitst en de fiets is in
beslag genomen. “Gaat Sinterklaas het wel op tijd redden?” “Gaat
Sinterklaas wel een bezoek brengen aan de Slagkrooie?” Wij hopen
dat Sinterklaas een manier vindt om op tijd op school te komen! We
gaan het morgen beleven! De kinderen worden morgenochtend eerst
naar de Slagkrooie gebracht en zullen na een kort bezoek snel
terugkeren naar onze eigen school. De kinderen zijn allemaal om
11.45 uur vrij.

Corona maatregelen
De afgelopen periode is er wel wat veranderd in de school. Allerlei maatregelen wat impact
heeft op u, uw kind en op ons als leerkrachten. Wij hopen dan ook dat we deze maatregelen
gauw weer kunnen afbouwen, al betekent het wel dat we met elkaar de schouders eronder
moeten zetten.
Wij willen u bedanken voor het volgen van de maatregelen w.b.t. het mondkapje. Wij zien de
Kiel als één groep, dus de 15 kinderen blijven gezamenlijk pauze houden. We proberen waar
kan goed afstand te houden. Mocht ik meer informatie ontvangen over de zelftesten hoort u
dit z.s.m.

IEP – ons nieuwe leerlingvolgsysteem
Wij hebben u in de vorige nieuwsbrief al informatie gegeven over ons
nieuwe leerlingvolgsysteem. Hier is dezelfde informatie nogmaals in een
mooie filmpje te zien. In het filmpje laten ze zien dat er gewerkt wordt met
een talentenkaart. De talentenkaart wordt na het afnemen van de digitale
leerlingvolgtoetsen toegevoegd in het nieuwe portfolio. Zie hier het
filmpje: IEP Leerlingvolgsysteem informatie voor ouders - YouTube

Correctie: C.b.s. de Kiel bestaat nog geen 100 jaar
In een vorige info hebben wij vermeld dat C.b.s. de Kiel 100 jaar bestaat. Dit moeten we even rechtzetten. Dit klopt
namelijk niet. Wij bestaan nog niet 100 jaar, maar gaan wel richting de 100 jaar.
C.b.s. de Slagkrooie zal 29 april wel het 100 jarig bestaan vieren. Wij hopen natuurlijk dat wij iets van dit feestje mogen
meebeleven.

Kerstfeest 2021
Iedereen is nog in de ban van Sinterklaas, komt hij wel en hoe en wanneer? Krijg ik de cadeautjes van mijn
verlanglijstje? Wat spannend allemaal.
Maar de leerkrachten zijn ook al druk met de voorbereiding van het Kerstfeest in school.
Dit jaar helaas zonder ouders.
Wij vieren kerst op dinsdag 21 december overdag in school. ’s Morgens helpen de kinderen met boodschappen halen,
soep maken, tafels dekken. De leerlingen moeten deze dag alleen eten en drinken voor de kleine pauze mee nemen.
Hierna gaan wij samen lunchen met de kinderen.
Na de lunch is er een Kerstviering in school, met natuurlijk een verhaal en liedjes. Meer willen wij niet verklappen.
De kinderen zijn gewoon om 14.30 uur vrij.
Als er omtrent corona andere maatregelen komen, hoort u dat zo spoedig mogelijk van ons.

Nieuws uit de groepen
Rekenen met pepernoten#groep 1,2,3,4#tellen#reeksen leggen#optellen en
aftrekken#keersommen#trotse juf.

Dinsdag 30 november water en wortels klaargezet voor Ozosnel en de schoentjes bij de haard!
Vanmorgen blij verrast met paardenvijgen op het plein en alles omgekeerd in de klas! Gelukkig ook
nog een cadeautje in de schoen!

