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ma 29 april t/m vr
woensdag 15 mei
donderdag 23 mei
donderdag 30 mei

belangrijke data voor de komende periode
10 mei
meivakantie
inloopuur van 12:30 tot 13:30 uur
schoolreis
Oud papier

groep 1 t/m 8
groep 1 t/m 8
groep 1 t/m 5

Nieuws uit het team
TSO
Na de meivakantie maken wij voor de tussenschoolse opvang geen
gebruik meer van Drieluik. Ouders gaan het overblijven nu zelf regelen.
In overleg met de schoolkring is het tarief tot de zomervakantie 1 euro
25 per keer. Het kan zijn dat in de toekomst het tarief wordt gewijzigd.
Het team overblijfouders bestaat uit: mevr. Brands, mevr. Groenen,
mevr. Bos, dhr. Langelaar, mevr. Meijer en mevr. Nijboer. In het begin
zal mevr. Brands vooral worden ingezet. Zij heeft de meeste ervaring in
het begeleiden van kinderen.
Mevr. Meijer zal zich voornamelijk bezig houden met de financiën.
Een paar afspraken die we gemaakt hebben:
Tot de zomervakantie vindt er contante betaling plaats.
De overblijfmoeder is van 12.00 uur tot 12.45 uur verantwoordelijk.
Het hek gaat om 12.45 uur open voor de andere kinderen.
Alle ouders ontvangen na de meivakantie een uitgebreid informatiebulletin over het
overblijven.
De school en de TSO hebben maandelijks contact met elkaar.
Koningsdag
We willen alle ouders hartelijk bedanken voor hun hulp. Het
was een erg leuke dag. Om 8.45 uur genoten de leerlingen
van een heerlijk ontbijt. Tijdens het ontbijt zagen de
leerlingen de Prins en Prinses via het digibord. Om 9.30 uur
werd er volop gedanst in lokaal 1/2 daarna gingen de
kinderen uiteen. Onder begeleiding van ouders en
grootouders werden er allerlei spelletjes gespeeld.
Gymles op het speelveld
Na de meivakantie gaan we op maandag op het sportveld
gymmen. Op dinsdag maken we nog wel gebruik van de
turnhal.
Afscheid
Na 37 jaar neem ik afscheid van het onderwijs. Vanaf september 1991 heb ik met veel plezier
gewerkt op CBS de Kiel. Het was steeds weer geweldig om de kinderen als 4 jarigen te leren
kennen en te zien opgroeien tot bijna “brugpiepers” in groep 8.
Dat en de contacten met ouders en collega‟s, ga ik zeker heel erg missen na de zomervakantie.
Door mijn vertrek zal een jongere collega meer arbeidszekerheid krijgen.
m.h.g. Aukje Ziengs.

CBS de Kiel Rolderstraat 18 7849 PC de Kiel tel:0591-381218 info@cbsdekiel.nl

Werken aan wat werkt
Ik ben vrolijk
Deze week letten we op vrolijke en opgewekte kinderen. Waarom? Kinderen die zich
uiten, voelen zich vaak prettig, en dat is natuurlijk belangrijk! Samen plezier
maken, lol hebben, het fleurt je leven en de sfeer in de groep. Kinderen worden
zich zo ook bewuster van de leuke dingen, dingen waar ze vrolijk van worden.
“Je had echt plezier vanmiddag volgens mij, toen je met Pieter en Jim in het
zwembadje aan het spelen was!” “Je komt zo vrolijk binnen, vertel eens?”
Nieuws uit de groepen
Kleuternieuws
Het thema: koning en koningin vonden de kleuters erg mooi.
Gouden koetsen, prinsessenjurken en kronen spreken de
kinderen aan.
Voor rekenen hebben wij een grafiek gemaakt over de kleuren
van de vlag. Iedere dag gingen wij kijken wie rood, wit of blauw
in de kleren had. Voor iedere kleur werd een plakplaatje geplakt.
Natuurlijk hebben wij ook aan moederdag gedacht, vaders, grote
broer/zus, helpen jullie even met het gedichtje?
Ook heb ik de observatielijst weer afgenomen voor groep 1 en 2. De kinderen zijn goed vooruit
gegaan.
Na de vakantie beginnen wij met het thema: Verkeer.
Als u nog iets voor de thema tafel heeft, mag uw kleuter het
meenemen. Denk aan verkeersborden, auto, fiets, zebra pad,
verkeerslicht, enz.
Bij dit thema krijgen de kleuters een werkboekje, vooral voor
groep 2 erg leuk. Een begin voor groep 3.
Ook heb ik voor dit thema nog keukenrollen nodig, helpt u
sparen?
Samsamdag is op 29 mei, als u nog wilt/kunt helpen mag u zich
bij de juf opgeven.
Groep 3,4 en 5
In groep 3 zijn we begonnen met tutor lezen. Dit betekent dat alle kinderen vanaf 10.00 lezen
met een leerling uit groep 8. Dit werkt erg goed en ook de kinderen zijn enthousiast.
De kinderen hebben woensdag alle leesbladen van kern 10 meegekregen, dit omdat er een lange
vakantie tussen zit. In de week na de vakantie ronden we kern 10 af.
In deze kernen lezen we nu ook niet klankzuivere woorden. Met spelling gebruiken we nu de
categoriekaart om te kunnen zien bij welke categorie het woord hoort en dus weten we dan ook
hoe we het moeten schrijven. Bijvoorbeeld de „nk‟. Die letters zijn erg verliefd dus de „g‟ mag je
daar nooit tussen schrijven ook al hoor je die wel.
Na de meivakantie beginnen groep 4 en 5 met het laatste blok van taal. Daarna hebben we tijd
om te herhalen.
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Deze week zijn de rekenspellen van „Met sprongen vooruit‟ binnen gekomen voor groep 3, 4, 5 en
6. De cursus hebben we als leerkrachten allemaal gevolgd en we zijn blij dat we nu ook alle
materialen op school hebben. Deze week hebben we al een paar spellen uitgeprobeerd.
Groep 6,7,8
Ook groep 6,7 en 8 beginnen na de meivakantie met alweer het allerlaatste blok voor taal.
Groep 6 gaat werken over media, het thema is: `Een kijkje
achter de schermen`
Groep 7 weet na dit hoofdstuk alles over `Reclame`.
En bij groep 8 is het thema` We willen echt alles weten`, dit
gaat over de verschillende communicatiemiddelen.
Met rekenen zijn we nu bij blok 10 en we moeten tot en met blok
12. Het einde is in zicht, maar na de meivakantie moeten we tot
de zomervakantie nog wel even hard aan het werk.
Wij wensen de kinderen en ouders een hele fijne vakantie met natuurlijk een fijne moederdag! 
Praktisch verkeersexamen
Het praktisch verkeersexamen voor de groepen 7 en 8 is op
dinsdag 14 mei (direct na de meivakantie) in Sleen. Wilt u er voor
zorgen dat alle kinderen die dag met de fiets op school komen?
Waterlessen
Afgelopen vrijdagen zijn we bezig geweest in het teken van water.
Eerst hadden we een waterles in de klas. We hebben bij het
thema water proefjes gedaan, filmpjes bekeken en opdrachten
gemaakt. Afgelopen vrijdag zijn we naar de waterzuivering in
Emmen geweest. Dit was erg interessant en leuk. We weten nu
precies wat we wel en niet in de gootsteen mogen gooien. Toen
we dit bespraken zei iemand uit de klas: `Ow, mag je vet niet in
de gootsteen gooien? Dat doet mijn moeder altijd!` Ook weten we nu waar onze drollen heen
gaan en hoelang het duurt voordat het water weer helemaal schoon is. Ouders bedankt voor het
rijden! Hieronder staan nog enkele opmerkingen van de kinderen:
`De excursie was interessant` Tabitha
`Wat de meneer op de waterzuivering vertelde was interessant, maar ook saai omdat hij
sloom vertelde` Christa
`Ik vond de waterles erg leuk, vooral de proefjes` Lorenzo
`Wat zwemt er in een dolfinarium? Antwoord: een dolfijn` Julius
`Ik vond de proefjes in de klas erg leuk` Daniëlle
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