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Laatste nieuws uit de school
Dinsdag 17 juli jl. hebben we afscheid genomen van 41 schoolverlaters. De schoolverlatersavond was
een groot succes. Samen met ouders, broertjes, zusjes en zelfs opa’s en oma’s hebben we gekeken
naar zelf gemaakte filmpjes en hebben de leerlingen een doos gekregen met daarin allerlei
herinneringen aan onze school. Traditiegetrouw zijn de leerlingen ook dit jaar de school letterlijk
uitgesprongen. We wensen alle schoolverlaters een hele fijne
vakantie en alle goeds op de middelbare school.

Woensdag 18 juli jl. hebben allen genoten van het zomerfestijn. Reitse heeft samen met de
gymstagiaires leuke activiteiten georganiseerd. Alle klassen hebben genoten van de stormbaan, het
kussengevecht, het opblaasbare voetbalveld en het circuit in de gymzaal. Alle leerlingen hebben van
Jannes een broodje knakworst en een lekker ijsje gekregen. Het was een hele gezellige ochtend.
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Op 20 juli a.s. zullen we afscheid nemen van Serah Molenaar. Serah is dit jaar, na een lange periode
op de Fiduciaschool, op De Kimkiel komen werken. Na haar zwangerschapsverlof, zal
ze na de zomervakantie niet terugkeren, aangezien ze een nieuwe baan heeft
gevonden. Serah zal als Intern Begeleider gaan werken binnen RENN 4 in Winschoten.
Dit betekent dat er een vacature is ontstaan in klas Mast. We zijn in overleg over de
invulling van deze vacature en hopen spoedig met goed nieuws te komen. Ouders
van de leerlingen uit Mast zullen hierover per mail op de hoogte worden gebracht.
Vanwege de vele aanmeldingen zullen we dit jaar een extra groep starten. Deze groep zal ‘Sloep’
gaan heten.

Jaarkalender
Vandaag heeft u een mail ontvangen met
een jaarkalender voor het schooljaar 20182019. In deze jaarkalender hebben we een
overzicht gemaakt waarin activiteiten,
vakanties en andere belangrijke zaken zijn
opgenomen. Op deze manier willen we u
een overzicht geven wat u dit jaar kunt verwachten en kunt u hier alvast rekening mee
houden. De jaarkalender is ook op de website
te vinden. Mocht u de mail met daarin de
jaarkalender niet hebben ontvangen dan
kunt u deze opvragen bij:
r.aakster@dekimkiel.nl

Leerlingenindeling en nieuwe leerkrachten
Dinsdag 17 juli jl. hebben de leerlingen kennis gemaakt in de nieuwe groepen. We hebben
de nieuwe leerlingen mogen verwelkomen en de leerlingen hebben samen met de ´nieuwe´
leerkrachten voor het komende schooljaar een uur doorgebracht. Alle leerlingen hebben
een briefje meegekregen met daarop de indeling voor het komende schooljaar.

Sterrenmuur
Wesley Z uit Anker heeft meegedaan aan de Kardingerun en heeft een beker gewonnen
tijdens een voetbaltoernooi. Heel erg knap gedaan.
Hoera! Bjorn uit Loopplank heeft zijn zwemdiploma behaald. Super, Bjorn!
Badr uit Kraaiennest heeft 92 euro opgehaald voor een school in Afrika door muffins te
verkopen. Een van onze fysiotherapeuten, Mariëtte Klerks, zal met haar contacten zorgen
dat het geld op de goede plaats terechtkomt.

Vakantiemuseum
Waar ga jij je naam ‘maken of schrijven’ in de vakantie? In het vakantiemuseum is de
opdracht dit jaar om je naam te maken. Dit kun je doen in het zand met een stokje of in het
bos met takjes of blaadjes.
Alle leerlingen hebben vandaag een zakje met een sleutelhanger meegekregen. In dit zakje
zit een brief met daarin een uitleg van de opdracht. U kunt uw bijdrage ook via de website
verzenden.

Agenda
19 juli

Laatste schooldag leerlingen 2017/2018

20 juli
3 september

Margedag: leerlingen vrij
Margedag: leerlingen vrij

Vrijdag 20 juli
t/m maandag
3 september

4 september

Eerste schooldag 2018-2019

4 september
6 september
10-12 september

Start gouden weken
Dummydag
Startgesprekken: kind-/oudergesprekken en
startgesprek VO-advies (info volgt)
Afsluiting gouden weken

21 september

