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belangrijke data voor de komende periode
ma 18 t/m vr 22 februari
voorjaarsvakantie
dinsdag 26 februari
studiemiddag (kinderen vrij)
do 28 februari
oud papier

groep 1 t/m 8
team

Nieuws uit het team
Open dag
Op dinsdag 19 maart staan de deuren van onze school open. ‟s
Morgens is er voor toekomstige ouders de gelegenheid om een kijkje
te nemen op onze school. Deze ouders kunnen een bezoek brengen
aan groep 1/2. Ook staat deze morgen een rondleiding en een gesprek
met de directie op het programma.
‟s Avonds zijn alle ouders ook van harte welkom: of uw kind al op de
Kiel zit, of dat u daar nog over nadenkt… op deze avond willen we ons
als school presenteren aan alle mensen.
Van 18.30 uur tot 19.30 uur vindt de afsluiting van het project
„Drenthe vroeger en nu‟. In de verschillende lokalen ziet u wat de leerlingen hebben gemaakt. In
de schoolzaal proeft u wat er vroeger zoal gegeten werd in Drenthe. Kinderen kunnen deze avond
met Ellert en Brammert op de foto. Met de fotopuzzeltocht over Drenthe zijn prachtige prijzen te
winnen. Er zijn optredens te bewonderen! Binnenkort ontvangen de inwoners van Schoonoord, de
Kiel en omstreken een flyer. Kortom, een leuk moment om de school beter te leren kennen! (En
natuurlijk zijn ook de grootouders en andere familieleden van harte welkom!)
De nieuwe website
In samenwerking met Multimove en HFCM ontwikkelen we een nieuwe website. Deze website is
totaal vernieuwd. De teksten en de lay-out hebben een gedaantewisseling ondergaan. Binnenkort
gaat de nieuwe website online. We zijn benieuwd naar uw reactie.
De eindtoets
De resultaten van de eindtoets zijn opgestuurd naar Cito. Over enige tijd worden de ouders
uitgenodigd om de uitslagen te bespreken. Altijd weer spannend wat de uitslag wordt.
Werken aan wat werkt
Ik ben een harde werker
Deze week letten we in de klassen vooral op de harde werkers! Meestal wordt er iets gezegd als
een kind zit te dromen of niet doorwerkt, maar het is natuurlijk veel leuker om te horen dat juf
ziet dat je zo goed en lekker aan het werk bent!
Ook thuis kunt u daar de komende week meer accent op
leggen.”Werken” is dan misschien een groot woord, maar als u
ziet dat uw kind een taak(je) goed en achter elkaar afwerkt, zeg
daar wat van! “Joh, wat fijn dat je Minoes eten en drinken hebt
geven, nu hoeft ze niet meer op haar eten te wachten” of ”Ik
zie dat jullie de afwas al klaar hebben, goed zeg!Harde werkers
zijn jullie!”
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Nieuws uit de groepen
Groep 1 en 2
De afgelopen twee weken hebben de leerlingen gewerkt met het
thema techniek en uitvindingen. De taken die ze hebben gemaakt
zijn o.a. een verrekijker, een werkblad en ze hebben geleerd hoe
je kunt zien of iets zwaarder of lichter is door het op een
weegschaal te leggen. We hebben ook een lied geleerd over de
telefoon.
Na al dat leren zijn we wel toe aan een vakantie. Iedereen een
fijne vakantie.
Groep 3, 4 en 5
Het is al weer voorjaarsvakantie. Het voorjaar mag nu ook best beginnen. De gesprekken zijn
geweest en de rapporten zijn mee naar huis. Bedankt voor de fijne gesprekken en jongens en
meisjes… ik ben trots op jullie want jullie hebben allemaal keihard gewerkt voor het mooie
rapport.
In groep 3 gaan we het na de vakantie hebben over samengestelde woorden. Dit zijn 2 korte
woorden die samen één woord worden zoals ijsbeer.
In groep 4 hebben we nu alle tafels gehad die in groep 4 aan bod moeten komen. Nu gaan we er
flink mee oefenen zodat we deze tafels noooooit meer vergeten.
Het klokkijken blijft soms ook best lastig. Wanneer is het kwart voor en wanneer is het kwart
over. Wilt u hier thuis ook eens mee oefenen?
In groep 5 hebben we het met spelling over de stam van een doewoord (werkwoord) en komt de
categorie met –ig aan het eind aan bod. Je hoort –ug maar je schrijft –ig.
Met taal gaan we het hebben over vergelijkingen.
Alle kinderen hebben tegelijk met het rapport een boek meegekregen dat heet: „Meneer Hoedjes
vangt een vis‟. Dit boek kunt u voorlezen aan uw kind of misschien kan het kind het zelf ook al
lezen. Dinsdag 26 februari moet het boek weer op school zijn.
Ik wens jullie allemaal een fijne vakantie!
Groep 6,7 en 8
Dit is alweer de laatste schooldag voor de voorjaarsvakantie. Wat hebben we de afgelopen 6
weken hard gewerkt! Groep 6 en 7 zijn erg druk geweest met de Citotoetsen van het
Leerlingvolgsysteem en groep 8 heeft natuurlijk vorige week de Citotoets gemaakt. De uitslag
hiervan volgt binnenkort. We wachten met spanning af!
Na de vakantie beginnen we met taal aan een nieuw blok. Groep 6 gaat het hebben over
familierelaties en persoonlijke relaties. Groep 7 gaat werken over de politie. Ook gaan ze oefenen
met het bijv
oegelijk en zelfstandignaamwoord uit een zin te halen. Groep 8 heeft als thema: Lik op stuk. Ze
gaan het hebben over straf en beloning.
Schaatsen.
We hebben de afgelopen week 3 vrijdagen achter elkaar geschaatst.
De eerste vrijdag hebben we eerst even vrij geschaatst daarna hadden we les.
We hebben geleerd hoe we recht op de schaatsen moeten staan en hoe we
bochten moeten maken.
De tweede vrijdag hebben we eerst vrij geschaatst en na groep 3/4/5 hebben
wij les gekregen we moesten met een dobbelsteen gooien en dan moesten we
een opdracht doen (remmen, bochten, achterwaarts, pinguïnpasjes).
De derde vrijdag hebben we estafette gedaan toen mocht groep 3/4/5 vrij
schaatsen
Geschreven door Romie & Manon
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Een fijne vakantie iedereen!
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