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9 november 2012

belangrijke data voor de komende periode
Vrijdag 9 november
Sint Maarten op school
Zaterdag 10 november
Klussenochtend
Dinsdag 20 november
Contactgesprekken

Groep 1 t/m 8
Ouders
Groep 1 t/m 8

Nieuws uit het team
Contacten met ouders,
Binnenkort vinden de eerste tien-minutengesprekken plaats. In tegenstelling tot vorige
schooljaren worden nu alle ouders uitgenodigd voor deze gesprekken. Op dit eerste gesprek zal
gesproken worden over de sociaal emotionele ontwikkeling van uw kind en de schoolvorderingen.
Doordat alle ouders uitgenodigd worden, heeft het tussenrapport zijn waarde verloren en zal dus
in november niet meer worden uitgereikt.
In januari, april en juni zijn er ook tien-minutengesprekken gepland. Naast deze tienminutengesprekken willen we ook inloopmomenten plannen. We denken aan vier momenten per
schooljaar. U kunt dan even het werk van uw kind bekijken en
een gesprekje voeren met de leerkracht. In de Info zullen we
deze inloopmomenten aangeven.
We willen graag een goed en frequent contact houden met
ouders. Door inloopmomenten te organiseren zijn er dus meer
mogelijkheden om met de leerkracht van gedachten te wisselen
over de vorderingen van uw kind. Door deze andere
organisatievorm van contactmomenten krijgt het huisbezoek
een andere opzet
Voor de groepen 1 en 2 zal er niets veranderen. De
huisbezoeken voor de andere groepen zullen niet meer plaatsvinden, tenzij u hier om vraagt.
Wij denken dat we door deze wijzigingen de kwaliteit van de informatievoorziening naar ouders
verbeteren.
Tien-minutengesprek
Vandaag ontvangt een uitnodiging voor het tien-minutengesprek.

Nieuws uit de schoolkring
De schoolkring vergaderde op maandag 5 november. De volgende
onderwerpen kwamen aan de orde:
Op zaterdag 10 november is er een klussenmorgen. Het schema voor de
klussenmorgens is aan deze Info toegevoegd.
We hebben gesproken hoe we als schoolkring een bijdrage kunnen leveren
aan een nog betere profilering van de school.

Geld voor Tejas
In de maand oktober hebben we € 29.07 gespaard. Bedankt!
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Werken aan wat werkt
Week 45 en 46 “Aan afspraken houden”
De komende weken gaan we de kinderen die zich aan afspraken kunnen
houden extra in het zonnetje zetten. Op school hebben we natuurlijk een
aantal regels en afspraken, en die heeft u thuis ook!! “John, ik merk dat je
meteen als de bel gaat in de rij komt staan, dat vind ik heel fijn!” Thuis kunt u
uw kind ook complimenteren, als het zich aan de gemaakte afspraken houdt. “
Je bent nu al de hele week op tijd thuis voor het eten, dat vind ik zo knap van
je! Goed gedaan”, “ Ik merk, dat je ‟s morgens eerst het konijn eten geeft voor
je zelf gaat eten zoals we hebben afgesproken, ik ben trots op je!”
SCOL-observaties.
SCOL is de afkorting voor Sociale Competentie Observatie Lijst.
In deze lijst worden aan de hand van 26 vragen aan ons als leerkrachten gevraagd of het; nooit –
zelden – soms – geregeld – vaak, door ons gezien wordt bij de leerlingen.
Het gaat over de volgende onderwerpen;
- ervaringen delen
- aardig doen
- samen spelen en werken
- een taak uitvoeren
- jezelf presenteren
- een keuze maken
- opkomen voor jezelf
- omgaan met ruzie
Zo krijgen we een goed beeld van de kinderen en waar ze nog bij geholpen mogen worden.
In de nieuwsbrieven geven we aan u door welke “regel” in de komende weken aandacht krijgt op
school, deze heeft vaak te maken met een van de hierboven genoemde onderwerpen.
Tijdens de komende oudergesprekken zal dit met u besproken worden.
De SCOL-observatie lijst wordt in november en april ingevuld, zo kunnen we vorderingen
bijhouden.
Nieuws uit de groepen
Kleutergroep
Na de herfstvakantie kwamen we uitgerust in school. Het is een leuke, maar ook drukke en
spannende tijd voor de kleuters.
Eerst Sint Maarten, samen met mama, papa of juf een lampion gemaakt. Ze zijn heel mooi
geworden en samen knutselen is ook erg leuk.
Het liedje: In de maneschijn (2x)
Loop ik met mijn lichtje voor uw deur, zo fijn.
En ik zing mijn lied (2x)
Wordt het een snoepje of krijg ik wat fruit?
Mijn tas gaat open, dit liedje is uit.
Volgende week kijken wij het Sinterklaasjournaal
onder het fruit eten.
Wij doen actief mee, dus soms krijgt uw kind
iets mee naar huis. Speelt u ook mee en doe
b.v. Sinterklaas geld in uw portemonnee. (deze krijgt u).

De letter is nog de L, de volgende letter is de S van ??????
Een plezierig Sint Maarten feest gewenst en tot maandag.
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Groep 3, 4 en 5
We zijn allemaal uitgerust weer begonnen na weekje herfstvakantie. Ryan heeft in de vakantie een
zusje gekregen en haar naam is Kayleigh. Namens ons allen, gefeliciteerd met jullie dochter en
zusje. Ryan heeft ook al getrakteerd en dat vonden we allemaal erg lekker!
In groep 3 zijn we begonnen met kern 3. We kennen nu de b-p en d. Soms wel verwarrend maar
we oefenen allemaal erg goed op school en ook thuis. Ook het woordje „de‟ is geïntroduceerd. Na
kern 3 hebben we herfstsignalering en dan gaan we uitgebreid toetsen. Niet alleen woordjes lezen
maar ook letters benoemen en een verhaaltje lezen. De uitslag hiervan wordt besproken tijdens de
10-minuten gesprekken.
Groep 3 is begonnen met de bussommen. Er zitten 3 mensen in de bus en stappen 2 mensen in…
hoeveel mensen zitten er nu in de bus? We rijden als een echte bus door de klas en de chauffeur
is te herkennen aan een mooi petje. Dit is het begin van optellen en aftrekken maar we mogen nu
nog blokjes gebruiken om het uit te rekenen.
Groep 4 heeft blok 3 van rekenen ook afgerond en de toets is ook
geweest. Het begin van de keersommen is er en daar gaan we het
volgende blok mee verder. Met taal hebben we het ook over de school
en we hebben al geleerd wat doewoorden zijn.
In groep 5 hebben we het met taal over de school van vroeger en van
nu. We leren wat een plak is en dat er verschillen zijn maar ook
overeenkomsten.
Vanaf volgende week is er elke dag een uitzending van het
Sinterklaasjournaal. We volgen dit op school ook… wat zal er dit jaar weer gebeuren?
De klas proberen we dan ook in de Sinterklaas sfeer brengen. Welke ouders willen ons op
vrijdagmiddag 30 november vanaf 14.00 helpen met pepernoten bakken? Hiervoor vraag ik 2
ouders.
Op maandag 19 november ben ik vrij en dan is juf Michon in de klas. Op woensdag 21 november
is er voor mij een studiedag van zo leer je kinderen lezen en spellen. Op deze dag is er dus een
invaljuf.
Groep 6, 7 en 8.
Aardrijkskunde, verkeer en handvaardigheid.
Voor aardrijkskunde hebben we aanstaande vrijdagmiddag de tweede toets. De vorige keer
vonden de kinderen de toets best wel lastig, want dit was ook de eerste keer dat ze een
aardrijkskunde toets kregen. Toch waren de meeste cijfers wel een voldoende en voor de tweede
toets gaan we natuurlijk voor allemaal voldoendes.
De verkeerslessen op woensdag zijn ook van groot belang. De kinderen leren wat voor borden er
zijn: Pas op borden, gebodsborden en verbodsborden. Vraagt u er maar eens naar. We werken
natuurlijk toe naar het verkeersexamen die in april 2013 plaats vindt. Dit is een schriftelijk
examen, maar ook een praktisch examen. Tegen die tijd hoort u hier natuurlijk nog veel meer
over.
Met handvaardigheid doen we steeds wat anders. De eerste les hebben
we mooie graffiti- boekenleggers gemaakt, die de kinderen nu allemaal
in hun boek hebben. Ze vonden het leuk om zulke letters te maken. De
les erna hebben we in het thema van de Kinderboekenweek gewerkt:
`hallo wereld`. We hebben een wereldbol gemaakt met allemaal een
deel van de wereld. Europa, Afrika en Nederland hebben we gemaakt. Ze
hangen in de klas, dus komt u gerust eens even kijken. En dan de
lampionnen natuurlijk. Ze zijn klaar en iedereen is er trots op. Ouders
die hebben geholpen: BEDANKT!
Kunstproject: Dinsdag 30 oktober 2012 gingen we met groep 6, 7 en 8
naar het kunstproject op Cbs de Slagkrooie aan de gang. We moesten
samen werken met Cbs de Slagkrooie en de burgemeester van rooien school. Daar moesten we
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een prentenboek maken. We moesten eerst vijf dingen bedenken daarna een klein verhaaltje
maken. Daarna moesten we onze ideeën vertellen samen met de anderen. Alle ideeën werden
samengevoegd en daar werd een boek van gemaakt. We kunnen nu allemaal dat boek bestellen
voor €14,95.
Julius
VVN keurde fietsen op Cbs de Kiel in de Kiel
Op maandag 29 oktober vond op de CBS school De Kiel in De Kiel een fietsenkeuring plaats.
Van de ca. 39 leerlingen uit de groepen 3 t/m 8
stonden 32 fietsen gestald bij de school en
werden ter keuring aangeboden. Vooraf hadden
de kinderen een ouderbrief meegekregen of
werd de fietsenkeuring via een nieuwsbrief
kenbaar gemaakt, waarin nog eens werd
aangegeven het belang van een fietsenkeuring
en aan welke wettelijke eisen een fiets moest
voldoen. Er werd niet alleen gekeken naar de
wettelijke eisen, waaraan een fiets moet
voldoen, maar ook naar de staat waarin een fiets
verkeerd. Zoals speling op het balhoofd, trapas
of een gevaarlijke loszittende standaard of
pedalen. Op de VVN fietscontrolekaart worden
hierop aantekeningen gemaakt.

Klussenzaterdagen schooljaar 2012 – 2013

1e klussenzaterdag
10 november 2012
Contactpersoon: Martin
Vos
 387110
Ouders van:
Tabitha, Sippora en
KenanVos
Edwin en Menno Moes

2e klussenzaterdag
13 april 2013
Contactpersoon: Barbara
Enting
 382453
Ouders van :
Esmee en Lars Enting

3e klussenzaterdag
15 juni 2013
Contactpersoon: Eelco
Nijboer
 372755
Ouders van :
Gijs en Bram Nijboer

Jan en Marieke
Joey en Toby Kyriacou
Kloosterman
Jonas en Audrey Langelaar Marieke, Mariska en
Quinten, Kaeyden en NoaMarcel Eising
Aimee Kooiker
Sem en Esmee Den
Babette en Feline Zwiers
Julius, Jonnick en Jolien
Oudsten
Meijer
Silvijn en Ditte Thiele
Zuzanna Pot
Ilse en Martijn Tancius
Manon en Jarno Wilms
Tamara en Danielle de Boer Gerrit Vos
Anna Cazemier
Lorenzo Boer
Christa Brands
Rick en Sander Bos
Ryan Kootstra
Tycho Broekkamp
Romie Boonstra
Onderling ruilen is prima, stel daarvan de contactpersoon even op de hoogte.
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