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KOM – Kind op Maandag
1 Samuel 19: 18 – 24 en 1 Samuel 20 en 21 – Waar ben je veilig?
David is op de vlucht voor koning Saul en gaat naar het profetenhuis. De soldaten
die daar komen, en later ook koning Saul, raken in vervoering zodat ze David niet
kunnen arresteren. Jonatan, de zoon van de koning, helpt David door te onderzoeken
of de kust veilig is. Daarna vlucht David verder door het land.

! Samuel 24: 1 – 23 ! Samuel 25 en 2 Samuel 2 1 – 7 Aan jou de Keus
David krijgt de kans om koning Saul te doden, als de koning zijn behoefte doet in een grot.
In plaats daarvan snijdt David een stuk van de mantel van Saul. Zo laat hij zien dat hij geen
kwaad in de zin heeft. Een zekere Nabal wil David niet laten delen in zijn rijkdom. Zijn
vrouw
Abigaïl voorkomt dat David wraak neemt. Als Nabal sterft, wordt zij de vrouw van David.
Een tijd later, nadat koning Saul is omgekomen in de strijd, wordt David de nieuwe koning
van Israël.

Groep 1 t/m 7
Ouders en leerlingen
Groep 1 t/m 7
Groep 1 t/m 7

Baby nieuws!
Hoera! Op dinsdag 15 juni zijn juf Petricia en haar man trotse ouders
geworden van een dochter. Haar naam is Nova! Van harte gefeliciteerd juf
Petricia en familie! Wij wensen jullie een fijne tijd toe en hopelijk zien we juf
Petricia en haar dochter Nova snel een keer op school.

Afscheid juf Tineke
We nemen op woensdag 13 juli afscheid van juf Tineke. We maken deze dag er een leuk feestje van! Daarom mogen
de kinderen verkleed op school komen. De kinderen gaan voor juf Tineke optreden. Er zijn al ouders die een taart
willen bakken, geweldig!
We zijn voor het afscheid van juf Tineke nog op zoek naar een aantal ouders die vos willen zijn. De vossenjacht zal
starten om ongeveer 10.45 uur en zal eindigen rond 11.45 uur. Wilt u ons meehelpen en vos zijn? Aanmelden kan bij
juf Sandra: sandra.katerberg@fiers.nu .
Vanaf 12.15 uur bent u welkom om afscheid te nemen van juf Tineke.

Ouderochtend
Afgelopen donderdagochtend kwamen er 12 moeders naar de ouderochtend. Een fijne opkomst!
Juf Sandra heeft hen bijgepraat over de onderwijsontwikkeling van volgend schooljaar. De leerkrachten werken in
werkgroepen aan de schoolontwikkeling. Dat doen ze op een hele professionele en enthousiaste manier. Bij een
volgende ouderochtend laten we zeker leerkrachten aansluiten om ook zelf te kunnen vertellen over het gedeelte
waar zij verantwoordelijk voor zijn. We hebben afgesproken dat er volgend schooljaar kijkochtenden komen, ouders
kunnen dan een kijkje komen nemen in de klas(sen) van hun kind(eren). Ook gaan we volgend schooljaar op de
Slagkrooie aan de slag met een nieuwe methode voor Engels. Eerst alleen in groep 7/8, maar we gaan ook met elkaar
kijken of we in de lagere groepen ook Engels gaan geven. Zo zijn er allerlei leuke uitdagingen voor het nieuwe jaar! Er
werd genoemd dat bij de weekopeningen op de Slagkrooie het vieren van verjaardagen en bijv. behaalde diploma’s
gemist werd. Uit navraag blijkt dat het team al eerder heeft besloten om dit niet meer te doen, omdat in de groepen
aandacht wordt besteed aan deze feestelijkheden.

Meester- en juffendag
Op woensdag 6 juli vieren we op CBS De Kiel meester- en juffendag! We gaan er met
elkaar een leuk feestje van maken. Gezien de activiteiten die we gaan
doen, zouden we het fijn vinden als de kinderen in kleren op school komen die eventueel
een beetje smerig mogen worden.
We gaan nog niet verklappen wat we gaan doen😉.

Ouderavond
Gisteravond is er in de Kiel een ouderavond geweest over het sluiten van het schoolgebouw. De ouders hadden
daarover eerder al een brief gekregen. Schooljaar 2022/2023 is het laatste jaar dat er les wordt gegeven aan de
Rolderstraat. Er gaan dan zes kinderen naar het voortgezet onderwijs en daardoor blijven er te weinig kinderen om
nog langer door te gaan met een extra leslocatie. Jolien Thiele, bovenschools directeur van Fiers, heeft de avond
geleid.

Uitgifte laatste Info
In de activiteitenkalender staat dat de laatste Info van dit schooljaar uitgegeven wordt op donderdag 7 juli.
De laatste info van dit schooljaar ontvangt u echter op woensdag 13 juli.

Schoolzwemwedstrijden
Maandag 20 juni was het zover. We mochten meedoen aan de wedstrijden schoolzwemmen het bosbad in NoordSleen. Per school zijn er gemiddelde tijden berekend en wij zijn daarbij 3e geworden! We hebben goed ons best
gedaan! De buurtcoach heeft tussen het zwemmen door nog een leuke activiteit met de kinderen gedaan. Het was
een sportieve ochtend!

Formatie 2022-2023
Het formatieplaatje voor volgend schooljaar is bekend. In onderstaand schema is te zien wie op welke dag in welke
groep werkt. Er zijn geen grote veranderingen t.o.v. schooljaar 2021/2022.
In schooljaar 2022/2023 is er een Techniekklas van Fiers in de Kiel. Binnen Fiers zijn er kinderen geselecteerd die op
donderdag naar de Techniekklas gaan. Meester Roel komt dan naar de Kiel om samen met meester Jordy les te geven
aan deze kinderen.
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FC Emmen Clinic
We hebben een voetbalclinic gehad onder leiding van
FC Emmen. We begonnen uiteraard met een warming-up,
waarna er vier onderdelen werden uitgezet. Deze onderdelen
zijn we vervolgens in circuit vorm afgegaan. We hebben
geleerd om tijdens het dribbelen met de bal allerlei trucjes
en acties te maken, we zijn met ons voetenwerk bezig geweest bij de ladder, hebben boter, kaas en eieren gedaan en
hebben afgesloten met een partij. Wat hebben we genoten
en veel geleerd!

Kliederkerk
Iedereen is uitgenodigd voor de Kliederkerk!! 10 juli is er weer Kliederkerk in de kerk
Schoonoord (Kerklaan 35). Kliederkerk is het ontdekken van Bijbelverhalen op een
leuke en luchtige manier. Het thema deze keer is 'Storm op het meer' en hiermee
gaan we knutselen, spelletjes doen, praten en luisteren. Het is voor jong en oud! Dus
neem je ouders, broers, zussen, opa's en oma's ook mee! Het wordt vast leuk en
gezellig! Aanmelden is niet nodig. Tot dan!

Nieuws uit de groepen

