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Belangrijke data:
Vrijdag 15 juli
Laatste schooldag leerlingen vrij om 11:45 uur
Maandag 18 juli t/m vrijdag 26 augustus Zomervakantie

HARTJE ZOMER
Hartje zomer,
lekker licht,
lekker genieten.
Lekker lui en zonder jas
liggen in het zomergras
met z’n groene sprieten.
Licht! Licht!
Zee van licht.
Warme gouden gloed,
golft naar binnen door je huid
En dat licht dat straal je uit.
Ook al wordt het straks weer donker,
diep van binnen zit de zon,
sprankje licht, een warmtebron.
Licht door God aan ons gegeven.
doet ons groeien,
doet ons leven,
maakt het leven goed.
Hartje zomer,
voel de zon,
voel je wangen gloeien.
Met de zon op je gezicht
wordt het leven even licht
alles lijkt te bloeien.
God, onze God
U bent als het zonlicht.
Doe ons groeien, doe ons leven.

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

KOM – Kind op Maandag
1 Samuel 24: 1 – 23, 1 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

Johannes 20: 30-31 en 31: 24-25 Lucas 24 13-35 Sterke verhalen
Handelingen 8 26 – 40
In deze themaweek onderzoeken de kinderen de Bijbel als geheel. Ze horen over
hoe de Bijbel is ontstaan en wat voor soort boek het is.

Matheus 13: 44-46 Lucas 11: 5-13 en Psalm 19 Waar geloof jij in?
In deze themaweek staan de kinderen stil bij hun eigen geloof:
wat voor hen belangrijk en waardevol is. Dat doen ze aan de hand van
de parabel over de schat in de akker. Wat is voor hen zo waardevol dat
ze er veel voor over hebben?

Vakantie
Maandag 18 juli begint de vakantie. Voor de kinderen breekt een periode aan om lekker uit te rusten van alle
inspanningen op school.
Voor heel veel ouders/verzorgers breekt ook een periode van vakantie aan. We hopen dat u zich in deze periode ook
heerlijk kunt ontspannen.
Ook de collega’s krijgen na de laatste inspannende weken de kans een tijdje te ontspannen en te genieten van andere
dingen dan bezig te zijn met het schoolwerk.

Nieuwe schooljaar
Het nieuwe schooljaar start op maandag 29 augustus.
U bent deze ochtend welkom om tussen 08.15 uur en 08.45 uur een kopje koffie/thee te komen drinken, even bij te
praten en natuurlijk de nieuwe klas en zitplaats van uw kind(eren) te bekijken.
Voor nu eerst een fijne vakantie gewenst en we zien u en alle kinderen graag op maandag 29 augustus weer terug op
school!

Jaarkalender
Het is de bedoeling dat u in de eerste schoolweek na de vakantie een schoolkalender van CBS De Kiel uitgereikt krijgt.
Op deze kalender vindt u alle vrije dagen en bijzondere dagen terug.

Zonnebloemen
In mei hebben alle kinderen een zonnebloempit
meegekregen en een groeiboekje, omdat Fiers het
belangrijk vindt dat alle kinderen groeien naar zijn/haar
mogelijkheden. Als school zijn wij heel benieuwd hoe de
zonnebloemen groeien. Na de zomervakantie zouden wij
het leuk vinden om foto's te zien hoe groot de
zonnebloemen zijn geworden. Wie de hoogte zonnebloem
heeft krijgt een leuke prijs en wie een foto laat zien een
leuke attentie. Wij zijn heel benieuwd!

Nieuws uit de groepen
Buiten lezen.

Meesters- en juffendag in de Kiel. Wat zijn wij verwend door de kinderen. Het was heel gezellig.

Schoolreisje Hellendoorn
Ik vond in Hellendoorn de achtbaan het allerleukst. Eigenlijk alles was heel erg leuk. In het spookhuis waren we aan het
eind maar de deur zat op slot en we zaten in het spookhuis vast maar gelukkig was de mevrouw van het spookhuis en
konden we eruit. het ging ook nog regenen. Toen gingen we schuilen bij een kraampje. In de middag hebben we ook
nog een lekker patatje gegeten met een frikandel.

Hoi mijn naam is Sem ik ben 12 jaar
Dit vond ik het leukst dit jaar..... Corpus want ik hat veel
geleerd en gym want dat was super tof dit jaar
Dit vond ik het leukst om te leren dit schooljaar.....rekenen
want ik heb meer geleerd dat ik dacht
Waar kijk ik na

ar uit dit schooljaar......naar groep 8 te gaan ik heb er heel veel
zin in joepie ik heb er zin in

Mijn naam is joey
Dit vond ik leuk dit schooljaar: Engels over de noordpool en
zuidpool en schoolreisje. Ik vond het superleuk in het rioolrat.
Dit vond het leukst om te leren:
Veel over de geschiedenis van de 17e eeuw en 1940 maar ook
rekenen.
Waar ik naar uitkijk deze zomer: om met de hele school te
zwemmen.

Hoi mijn naam is Pim
Dit vond ik het leukst dit schooljaar
Schoolreisje want ik vond het heel leuk in het park en het
allerleukste in het park waren de attracties waren het leukst.
Dit vond ik het leukst om te leren dit schooljaar
Topo over Europa en ik vond Nederland heel makkelijk
Waar ik naar uitkijk deze zomer:
Dat ik op vakantie ga naar Italië.

Hoi mijn naam is Lisanne
Dit vond ik leuk dit schooljaar:
… Ik vond het leuk om naar schoolreis te gaan maar daarna was
ik bekaf
Dit vond ik het leukst om te leren dit schooljaar:
… ik vond het presenteren het leukste over dingen die je zelf
niet weet
Waar ik naar uitkijk deze zomer:
Ik kijk er naar uit om te zwemmen met het warme weer en naar
een ataxie park met de zomer en nog meer leuk dingen doen.
.

Hoi mijn naam is Rosalie
Dit vond ik leuk dit schooljaar: ik vond schoolreis heel erg leuk
want er waren waterattracties en toen werd ik nat.
Dit vond ik het leukst om te leren dit schooljaar: Ik vond
presenteren leuk om te leren omdat we nieuwe leerzame
dingen hebben geleerd.
Waar ik naar uitkijk deze zomer: ik kijk er naar uit om te gaan
zwemmen, paardrijden, beachvolleyballen en we gaan ook nog
naar Tsjechië en Noorwegen
.

Hoi, ik ben Esmee
Dit vond ik leuk dit schooljaar: Ik vond de talentenmiddag en
corpus omdat we daar iets van hebben geleerd wat ook leuk
was om te doen.
Dit vond ik het allerleukst om te leren: Met topografie landen
presenteren, ik had Zwitserland. Albert Einstein had de
beroemde formule E=MC 2 kwadraat in Zwitserland opgelost.
Hier kijk ik naar uit als het straks zomer is: Dat het mooi weer
wordt in de zomervakantie (hoop ik) en dat ik dan kan
paardrijden op mijn pony, zwemmen, beachvolleyballen, spelen
en allemaal leuke dingen doen! En ik hoop dat iedereen een
hele fijne zomer heeft.

Hoi mijn naam is Sebastiaan.
Dit vond ik leuk dit school jaar
Dat we naar Hellendoorn zijn geweest en de talentenmidag hadden.
En gym vond ik heel leuk en ik vond zwemmen leuk.
Het allerleukste dat ik heb geleerd is
dat ik heb geleerd te sliden bij voetbal.
Ik heb geleerd dit school jaar
Rekenen met aftellen en halveren. En Engels. Het thema was water
en dat was heel leuk.
Waar kijk je naar uit als het zomer is:
Lekker thuis de gamer uit hagen. en lekker zwemmen en onse
honden uit laten.
Ik kijk er ook naar uit om met de metaaldetector te gaan met mijn
vader. Ik kijk het er meest naar uit Snoowie uit laten

.

Hoi mijn naam is Feline
Dit vond ik leuk dit schooljaar:
Corpus omdat ik met groep7 heb gewonnen met
de kinderpostzegels
En het was leuk om er heen te gaan.
Dit vond ik het leukst om te leren dit schooljaar:
De presentatie van Overijssel omdat het leuk was om met
De mensen te werken en te presenteren.
Waar ik naar uitkijk deze zomer:
De zomervakantie omdat we dan gaan beachvolleyballen
En ik heb ook zin om te gaan zwemmen.

Hoi ik ben Merih
Dit vond ik leuk dit schooljaar
Naar corpus vond ik het leukst een naar Hellendoorn en
talentenmiddag.
Dit vond ik de leukste om te leren
Geschiedinis met meester Jordy en gym in de gymzaal en op
school.
Waar kijk ik naar uit in de zomervakantie
Dat ik naar mijn oma en opa ga een naar mij tante en naar mijn
oom
.

]

