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Maandag 17 maart
donderdag 27 maart

belangrijke data voor de komende periode
open dag
oud papier

Open Dag
Op maandag 17 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 De Kiel. Van 18.30
uur tot 19.30 uur vindt de afsluiting van het project
„Verkeersveiligheid” plaats. In de verschillende
lokalen ziet u wat de leerlingen hebben gemaakt. In
de hal kunt onder het genot van een kopje koffie de
prijsuitreiking van de versierde fietsen bijwonen. Ook
kunt uw kennis op het gebied van verkeer toetsen. Voor jong en oud is er een puzzeltocht door de
school. Binnenkort ontvangen de inwoners van 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!)
Nieuws uit het team
Oudervragenlijst
Vandaag ontvangt u een envelop met daarin een vragenlijst. Wij willen van onze school een steeds
betere school maken. Omdat we uw mening over onze school zeer belangrijk vinden, willen we u
vragen om een vragenlijst in te vullen. Op basis van uw antwoorden kunnen we daarna
verbeterpunten vaststellen. We zullen u na afloop zo snel mogelijk informeren over de uitkomsten
en de gekozen verbeterpunten. Graag voor vrijdag 14 maart de envelop inleveren
papiercontainer
Elke maand staat de papiercontainer op het plein. Sommige leerlingen klimmen in de container.
Dit zorgt voor gevaarlijke situaties. Je mag dus wel papier in de container gooien, maar gebruik de
container niet als speelplaats.
Het vervolg van de ouderavond
Tijdens de ouderavond kwam naar voren dat de opvoeding van onze leerlingen een gezamenlijke
verantwoording is. We willen graag leerlingen leren hoe je in sommige situaties met andere
leerlingen om moet gaan. Wat zeg je wel en wat zeg je niet. Hoe kun je elkaar helpen, zodat je
elkaar beter begrijpt. Het zorgteam zal samen met de leerkrachten een plan maken. En dit plan
gaan we nog voor de zomervakantie uitvoeren. Het zorgteam zal leerkrachten en leerlingen tips
geven. De leerkrachten zullen veel overleggen met leerlingen en met elkaar. Dit alles heeft ten
doel om nog een veiliger situatie te creëren voor uw kind.
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Werken aan wat werkt
“Ik kan zeggen wat ik vind”
“Nou, daar heeft die van mij geen moeite mee,” zult u misschien zeggen.(zeker als
uw kind al wat ouder is)Maar écht voor je eigen mening opkomen? Dat is soms
heel erg moeilijk! En kiezen, zeggen wat je zelf vindt, vinden veel kinderen ook
moeilijk. “Wat vind jij, zullen we morgen naar …. ?” en dan oprecht luisteren en
doorvragen, zal voor uw kind het signaal zijn dat zijn of haar mening ook telt.
Vraag de komende weken regelmatig: ”Wat vind jij?” en benoem als uw kind zijn mening geeft of
leuk vertelt over iets wat hij of zij heeft meegemaakt. “Jij kan goed vertellen zeg!!Ik vind het leuk
om te horen wat jij er van vindt.”
Nieuws uit de groepen
Kleuternieuws
Wij zijn deze week begonnen met het thema VERKEER. Waar moeten wij voor oppassen, wat is
verboden. Hoe moeten wij oversteken, wat is veilig en wat is onveilig.
Extra aandacht voor begrijpend luisteren en lettergrepen.
Met rekenen extra aandacht voor de begrippen: breed-smal, ver-dichtbij en links en rechts.
Volgende week dinsdag gaan wij een spel spelen met de hele school over dit thema i.p.v. gym.
Dinsdag 11 maart zijn wij uitgenodigd voor een
voorstelling in de Slagkrooie. Om 11.00 uur
begint de voorstelling, het gaat over dieren. Wij
hopen om 12.00 weer bij school te zijn. Ik zoel
nog een ouder om mee te rijden.
Groep 2 begint woordjes te maken met de
aangeleerde letters met duplo letter blokjes.
Op donderdag 6 maart kwam er een juf een hele
leuke muziekles geven. We hebben een leuk
liedje geleerd over Piep de muis. In de klas
zullen we hier ook nog weer mee aan de slag
gaan
Groep 3, 4 en 5
Deze week zijn we begonnen met tutorlezen. Elke dag lezen de kinderen een kwartier in
tweetallen. De kinderen uit groep 3 lezen onder begeleiding van de kinderen uit groep 8. Groep 4
en 5 lezen in tweetallen aan elkaar een boek of stukje tekst voor. We lezen de hele week dezelfde
tekst zodat lastige woorden gemakkelijker worden gelezen en het leestempo omhoog gaat.
Groep 3 heeft deze week kern 8 afgesloten. Nu gaan we verder met aai, ooi en oei woorden en
woorden met twee lettergrepen. Ook leren we woorden te klappen en wat de klankvoet en
klankteen is. Wat we ook erg spannend vinden is dat we gaan schrijven met een vulpen.
Groep 4 en 5 zijn op dit moment extra veel bezig met de tafels. De meeste kinderen hebben hun
tafeldiploma al gehaald, maar het herhalen blijft belangrijk. Om de snelheid ook nog een beetje
op te schroeven spelen we het spel met de bal. De
juf noemt een tafelsom en gooit de bal naar het
kind dat antwoord moet geven. Wanneer het kind
antwoord geeft, gooit hij of zij de bal terug. De
kinderen zijn erg enthousiast en krijgen er geen
genoeg van!
Groep 5 heeft afgelopen week kennis gemaakt
met de Bosatlas. De kinderen zijn actief opzoek
geweest naar plaatsen in Drenthe, Nederland en
zelfs over de hele wereld.
Gisteren hebben we muziekles gekregen van
Willem Datema, muziekdocent van CQ. We
hebben gezongen in de maat gelopen en in het
ritme met muziekinstrumenten gespeeld.
De kinderen krijgen nog 2 muzieklessen maar
deze worden gegeven door de eigen juf.
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Hallo allemaal,
Een nieuw gezicht binnen de school vraagt natuurlijk om een korte introductie. Mijn naam is
Daphny Grondel, ik ben 24 jaar en woon in Sleen. Ik zit in het laatste jaar van mijn pabostudie en
doe nu mijn afstudeerstage in groep 3,4 en 5 op De Kiel. Elke maandag, dinsdag en woensdag
mag ik voor deze leuke en energieke klas staan. Mijn stageperiode is van begin januari tot eind
juni. Naast het lesgeven zal ik ook onderzoeken doen binnen de school op het gebied van lezen en
rekenen. Ik vind het een grote uitdaging om voor deze 3 groepen te staan en zal zeker veel leren
de komende periode. Ik hoop op een leuke samenwerking met het team, de ouders en natuurlijk
de kinderen.
Tot ziens op school.
Groep 5 en 6 LEESVIRUS!
2 april zijn wij uitgenodigd op het leesvirusfeest. Deze wordt gehouden in de
bibliotheek van Sleen. Het feest is van 09.00 tot 10.00. Hier willen wij graag
naar toe, wie wil er met ons meefeesten en meerijden? Graag opgeven bij juf
Elleke.
Groep 6/7/8
Afgelopen woensdag 5 maart hebben we een superleuke muziekles gehad! Eerst werd ons het een
en ander verteld over de geschiedenis van muziek. We hebben geleerd hoe het drumstel ontstaan
is en hoe er zoveel verschillende instrumenten zijn in de wereld. Tussendoor moesten we ook nog
zelf aan de slag! De foto's die gemaakt zijn komen als het goed is binnenkort op de site te staan.
Over zo'n 6 weken is het zover... Dan moet ons werkstuk worden ingeleverd! De meeste kinderen
zijn al een mooi eindje op weg om er iets moois van te maken. Zet hem op!
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