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Belangrijke data:
Vrijdag
1 juli
Maandag
4 juli
Woensdag 6 en donderdag 7 juli
Dinsdag
12 juli
woensdag 12 juli
Woensdag 13 juli
Woensdag 13 juli
Donderdag 14 juli
Vrijdag
15 juli

Portfolio mee
Weekopening meester Mike
Ouder-kind gesprekken
Afscheid groep 8
Uitgifte Opsteker nummer 21
Afscheid juf Tineke
Laatste schooldag groep 8
Doorschuif uurtje
Laatste schooldag – leerlingen 11:45 uur vrij.

KOM – Kind op Maandag
1 Samuel 19: 18 – 24 en 1 Samuel 20 en 21 – Waar ben je veilig?
David is op de vlucht voor koning Saul en gaat naar het profetenhuis. De soldaten
die daar komen, en later ook koning Saul, raken in vervoering zodat ze David niet
kunnen arresteren. Jonatan, de zoon van de koning, helpt David door te onderzoeken
of de kust veilig is. Daarna vlucht David verder door het land.

! Samuel 24: 1 – 23 ! 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.

Groep 1 t/m 8
Groep 7 en 8
Groep 1 t/m 8
Groep 1 t/m 8
Groep 1 t/m 8
Groep 8
Groep 1 t/m 7
Groep 1 t/m 7

Baby nieuws!
Hoera! Op dinsdag 15 juni zijn juf Petricia en haar man trotse ouders geworden van een
dochter. Haar naam is Nova! Van harte gefeliciteerd juf Petricia en familie! Wij wensen
jullie een fijne tijd toe en hopelijk zien we juf Petricia en haar dochter Nova snel een keer
op school.

Oproep nieuwe kinderen
Is uw kind 2,5/3 jaar en bent u nog op zoek naar een school? Of kent u iemand die nog zoekende is naar een nieuwe
school? Maak een afspraak met onze directeur om een rondleiding te maken binnen onze school. We maken graag tijd
om antwoord te geven op alle vragen en u te helpen in de schoolkeuze voor uw kind.

Afscheid juf Tineke
We nemen op woensdag 13 juli afscheid van juf Tineke. We maken deze dag er een leuk feestje van! Daarom mogen
de kinderen verkleed op school komen. De kinderen gaan voor juf Tineke optreden. Er zijn al ouders die een taart
willen bakken, geweldig!
We zijn voor het afscheid van juf Tineke nog op zoek naar een aantal ouders die vos willen zijn. De vossenjacht zal
starten om ongeveer 10.45 uur en zal eindigen rond 11.45 uur. Wilt u ons meehelpen en vos zijn? Meld u dan nu aan
bij juf Sandra: sandra.katerberg@fiers.nu .
Vanaf 12.15 uur bent u welkom om afscheid te nemen van juf Tineke.

Afscheid Sil en Floor
Afgelopen vrijdag hebben we afscheid genomen van Sil en Floor. Zij zijn verhuisd naar Emmen en zullen daar naar een
school gaan. Wij wensen Sil en Floor heel veel plezier toe op hun nieuwe school.

Ouder-kindgesprekken
Woensdag 6 en donderdag 7 juli zijn de ouder-kind gesprekken. Via Parro kunt u zich inschrijven.
U mag samen met uw kind op school komen voor het gesprek met de leerkracht. Bekijkt u van tevoren, samen met uw
kind het portfolio? Dit zodat uw kind weet hoe hij/zij gegroeid is, maar ook dat hij/zij verantwoordelijkheid neemt
voor zijn/haar eigen leerproces en daardoor tot ontwikkeling komt.

Laatste schooljaar CBS De Kiel
Gisteravond is er in de Kiel een ouderavond geweest over het sluiten van het schoolgebouw. De ouders hadden
daarover eerder al een brief gekregen. Schooljaar 2022/2023 is het laatste jaar dat er les wordt gegeven aan de
Rolderstraat. Er gaan dan zes kinderen naar het voortgezet onderwijs en daardoor blijven er te weinig kinderen om
nog langer door te gaan met een extra leslocatie. Jolien Thiele, bovenschools directeur van Fiers, heeft de avond
geleid.

Leerlingenraad
Donderdag 16 juni is de leerlingenraad weer bij elkaar
geweest. Elisa, Aaron, Lotte en Jayden kwamen op bezoek
bij juf Sandra. Het was een gezellige en nuttige vergadering.
We hebben direct overlegd over hoe we de leerlingenraad
volgend schooljaar een vervolg gaan geven. Dat gaan we
met echte verkiezingen doen! Iedereen die ervoor voelt om
in de raad te komen, mag een poster maken om te laten
weten wat hij/zij graag wil bereiken. Daarna wordt er
gestemd met briefjes en een stembus. We zullen laten
weten wie er na de verkiezingen in de leerlingenraad zijn gekomen. De kinderen die er nu in zitten, mogen volgend
schooljaar ook weer mee doen. Daarna mag je in groep 5/6 één keer in de leerlingenraad en in groep 7/8 ook.
Onderwerpen die aan bod zijn geweest, zijn bijv. de portfolio's en de kindgesprekken. De kinderen gaven aan dat het
soms niet meevalt om tegen de leerkrachten te zeggen wat er minder leuk is op school. We gaan met elkaar op zoek
naar een manier om dat gemakkelijker te kunnen doen. Misschien met een vragenlijst. We hebben ook gepraat over
het buiten spelen onder en na schooltijd. De juffen en meester zijn daar ook mee bezig. We gaan kijken of we nieuw
materiaal voor het buiten spelen kunnen kopen.

Samenstelling MR en GMR
Tijdens de laatste schoolkringvergadering zijn de taken binnen de schoolkring en de MR/GMR opnieuw verdeeld. Er
werd afscheid genomen van Renate Vedelaar en Egbert Katerberg. Zij hebben zich jarenlang ingezet voor de school en
werden hartelijk bedankt voor hun grote inzet. Jan Jaap Middel gaat de plaats van Egbert in de gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad (GMR) binnen Fiers innemen. Yvonne Visser komt in de medezeggenschapsraad (MR). Beiden
komen daardoor ook in de schoolkring. Ook Rick van der Horst schuift aan in de schoolkring. We heten hen van harte
welkom en wensen hen veel succes.

Ouderochtend
Afgelopen donderdagochtend kwamen er 12 moeders naar de ouderochtend. Een fijne opkomst!
Juf Sandra heeft hen bijgepraat over de onderwijsontwikkeling van volgend schooljaar. De leerkrachten werken in
werkgroepen aan de schoolontwikkeling. Dat doen ze op een hele professionele en enthousiaste manier. Bij een
volgende ouderochtend laten we zeker leerkrachten aansluiten om ook zelf te kunnen vertellen over het gedeelte
waar zij verantwoordelijk voor zijn. We hebben afgesproken dat er volgend schooljaar kijkochtenden komen, ouders
kunnen dan een kijkje komen nemen in de klas(sen) van hun kind(eren). Ook gaan we volgend schooljaar op de
Slagkrooie aan de slag met een nieuwe methode voor Engels. Eerst alleen in groep 7/8, maar we gaan ook met elkaar
kijken of we in de lagere groepen ook Engels gaan geven. Zo zijn er allerlei leuke uitdagingen voor het nieuwe jaar! Er
werd genoemd dat bij de weekopeningen op de Slagkrooie het vieren van verjaardagen en bijv. behaalde diploma’s
gemist werd. Uit navraag blijkt dat het team al eerder heeft besloten om dit niet meer te doen, omdat in de groepen
aandacht wordt besteed aan deze feestelijkheden.

Peuterochtend
Vorige week vrijdag was de
peuterochtend op de
Slagkrooie. De kinderen van
groep 1 hebben de peuters die
op bezoek waren bij ons laten
zien wat wij doen in de klas. Zo
hebben we gespeeld met de
auto's, geverfd op de
verfborden, leuke creaties
gemaakt met klei en gespeeld
met het magische zand. Helaas
hebben we door het slechte weer niet buiten kunnen spelen, dit gaan we de volgende keer doen. We hebben
afgesloten in de kring met ranja. Het was een gezellig uurtje!

Groepsindeling volgend schooljaar
Volgend schooljaar werken we met dezelfde groepsverdeling als in schooljaar 2021/2022. Door de NPO (Nationaal
Programma Onderwijs)-gelden die we krijgen na Corona, kunnen we met vijf groepen blijven werken.
De groepen 5/6 en 7/8 zijn het grootst, daar zal ook de meeste onderwijsassistentie op ingezet worden.
Juf Reina is als invalster bij ons op school, zij krijgt volgend schooljaar een eigen vaste groep op de Picardtschool in
Coevorden.
Dat is heel fijn voor haar, we vinden het wel jammer voor ons.
Juf Soraya komt bij ons terug en gaat naast drie
dagen in de Kiel ook twee dagen in groep 3 werken.
Naar een invalster voor juf Marjan tot de herfstvakantie in groep 3 zijn we nog op zoek.
Juf Dorinda gaat tot de herfstvakantie haar taken als locatieleider op vrijdagmorgen uitvoeren.
Op donderdag komt meester Nick Nannen gymles geven. Meer informatie over het gymrooster op dinsdag en
donderdag komt z.s.m.

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Groep 1/2
Denice
Denice
Dorinda
Dorinda
Denice

Groep 3
Soraya
Soraya
Inval Marjan
Inval Marjan
Inval Marjan

Groep 4
Imre
Imre
Imre
Imre
Imre

Groep 5/6
Carlijn
Carlijn
Denice
Denice
Carlijn

Assistentie
Manon Ilse
Manon Ilse
Manon
Manon
Manon Ilse

Groep 7/8
Mike
Mike
Mike
Mike
Mike

Doorschuif uurtje
Op donderdag 14 juli schuiven de kinderen een uurtje door naar de klas en leerkracht voor volgend
schooljaar. Dit doen wij zodat de kinderen alvast weten, wie wordt mijn juf/meester en waar zit ik volgend
jaar. Er wordt dan kennisgemaakt, maar ook gekeken wat de kinderen volgend jaar gaan leren.

Laatste opsteker dit schooljaar
De volgende opsteker is alweer de laatste opsteker van het jaar. In plaats van 6 juli verschijnt deze op 13 juli. In de
laatste opsteker komt ook weer leerlingenwerk in. Altijd leuk om te zien.

Kliederkerk
Iedereen is uitgenodigd voor de Kliederkerk!! 10 juli is er weer Kliederkerk in de kerk
Schoonoord (Kerklaan 35). Kliederkerk is het ontdekken van Bijbelverhalen op een leuke
en luchtige manier. Het thema deze keer is 'Storm op het meer' en hiermee gaan we
knutselen, spelletjes doen, praten en luisteren. Het is voor jong en oud! Dus neem je
ouders, broers, zussen, opa's en oma's ook mee! Het wordt vast leuk en gezellig!
Aanmelden is niet nodig. Tot dan!

Nieuws uit de groepen
Groep 1 en 2
Vandaag mogen wij verkleed naar school toe! De PBS-buis was weer vol. Ondertussen hebben we ook alweer een
nieuw doel bedacht: 'een waterspelletjes-middag'. We gaan hard ons best doen om voor de zomervakantie de buis
nog eens vol te krijgen.
We zijn nog steeds vol enthousiasme bezig met het thema kriebelbeestjes. Zo zijn we deze week bezig met het maken
van een bij d.m.v. een muizentrappetje. Ook vinden we nog steeds veel kriebelbeestjes op het plein.
Aankomende vrijdag krijgen de kinderen het portfolio mee.
Vrijdag 17 juni hebben de kinderen van groep 1/2 genoten van de voorstelling Plons.

Groep 3
We zijn alweer bijna aan het eind van
het schooljaar. Wat hebben we veel
geleerd, wat hebben we veel gedaan en
wat hebben we hard gewerkt. Dit is wat
de kinderen het leukst vonden dit jaar.
Macy en Nova Huisman vond knutselen
het fijnst.
Iris en Daan vond het fijn dat ze nieuwe
dingen hebben geleerd van de juf.
Mylan, Fleur, Mark en Stijn vonden het
werken op de Chromebook het leukst.
Nova Wever vond het fijn dat ze veel
geleerd heeft dit jaar. Siem en Mike vonden het werken uit de Sprinter met rekenen erg leuk. Vera, Yinthe en Zoë
vonden het mooi dat juf Reina in de klas kwam. Youri vond het fijn om met klei te werken. Jordi vond het fijn dat Juf
Marjan een baby heeft gekregen. Hopelijk gaan ze het volgend jaar ook weer net zo leuk hebben als dit jaar.

Groep 4
Nog maar drie weken en dan is het schooljaar weer voorbij. De afgelopen en de aankomende weken zijn we bezig met
het afronden van alles. We proberen nog de puntjes op de i te zetten door bijvoorbeeld extra tijd te besteden aan de
tafels, alvast te oefenen met zelf nakijken, af en toe een groep 5 woord te schrijven en ook door lekker veel te lezen.
Afgelopen week toen het lekker weer was besloten we om met de groep naar het bos te gaan en daar te lezen. Het
was daar heerlijk koel en met het geluid van kwetterende vogeltjes op de achtergrond kon de klas zich nog beter
concentreren. Erg knap van groep 4! Als afsluiting hebben we ook nog een poos in het bos kunnen spelen.

Groep 5 en 6
Sil is van school gegaan, toen kregen we lekker ijsje en we gaven een cadeautje aan Sil. We gaan Sil missen!
We deden mee aan de schoolzwemwedstrijden. Elisa zat in de finale en ze is derde geworden. We hebben ook de
pbs over hoe je op de gang loopt. Dinsdag hadden we onze weekopening. We hebben het gebed en het verhaal
voorgelezen. Het gaat deze week over waar ben je veilig, wij voelen ons vooral thuis veilig. We hebben het lied, God
gaat met je mee, gezongen.
Geschreven door: Jaylynn en Amy

Groep 7 en 8
Groep 7/8 heeft vorige week dinsdag meegedaan aan de
schoolzwemwedstrijden. Wat was dat een geweldige ochtend, we hadden
prachtig weer en de wedstrijden waren erg sportief. Wat hebben wij goede
zwemmers in de groep, en met nog meer oefening weet ik zeker dat we volgend
jaar nog meer prijzen binnen gaan slepen. Annemarie heeft voor ons dit jaar de
tweede prijs binnengesleept. Nogmaals van harte gefeliciteerd Annemarie, het
is een geweldige prestatie tegen zulke goed tegenstanders.

Verjaardagen
Donderdag 16 juni is Annemarie uit groep 8 jarig geweest.
We hopen dat je een fijne dag hebt gehad!
Maandag 4 juli

Nova Huisman

Groep 3

