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Nieuws uit de school
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van de eerste maand in het jaar 2019. We blikken terug op
afgelopen maand en kijken alvast vooruit!
In januari zijn we in de groepen bezig geweest met toetsen. Op school gebruiken we de citotoetsen
voor spelling, begrijpend lezen, technisch lezen en rekenen. Bij een aantal leerlingen nemen we ook
luistertoetsen af. De kleuters hebben speciale kleutertoetsen. Woensdag 13 februari krijgen
ouders/verzorgers de gelegenheid om met de leerkracht in gesprek te gaan over de voortgang van
uw zoon/dochter. De ouders van de schoolverlaters krijgen een tweede gelegenheid om in gesprek te
gaan over het advies voor het voortgezet onderwijs. U kunt binnenkort een briefje mee verwachten
waarop u kunt aangeven of uw voorkeur heeft voor de middag of de avond. Wij verwachten dat alle
ouders naar deze gesprekken komen omdat wij het belangrijk vinden met elkaar te delen hoe u
zoon/dochter zich ontwikkelt.

Even voorstellen…
Beste ouders/verzorgers,
Nog 4 weken en dan neem ik afscheid van mijn huidige school (CBS De Bron in Marum) om directeur
te kunnen worden van De Kimkiel. Afscheid nemen van een school waar je de afgelopen 5 jaar met
veel plezier hebt samengewerkt gaat je niet in de koude kleren zitten. Dat worden vast nog wel een
paar moeilijke momenten. Er ligt wel iets moois op me te wachten; ik mag namelijk directeur worden
van jullie school! Mijn naam is Marten Hazenberg en 53 jaar. Ik woon in Grootegast, ben getrouwd
en we hebben samen 3 kinderen tussen de 20 en 25 jaar. De Kimkiel wordt mijn 7e school en de 6e
school in een directiefunctie. In 1986 startte ik als leerkracht op De Scharmhof in Assen. Mijn 2e
school was een school voor speciaal onderwijs genaamd De Boei, ook in Assen. Daarna via de
basisscholen De Klister Opende, De Tweesprong en Van Panhuysschool in Leek naar mijn huidige
school in Marum. Ik hou van samenwerken, veranderen en uitdagingen. Ik hoor dat De Kimkiel een
fijne school is waar teamleden zich met hart en ziel en plezier inzetten voor de kinderen. Ik heb ook
begrepen dat het best goed gaat en dat er dingen beter kunnen. Daar ligt dus mijn uitdaging. Ik wil
mijn tijd en energie graag inzetten voor kinderen waarbij het allemaal niet vanzelf gaat. Juist deze
kinderen verdienen een veilige plek waar ze kunnen spelen, leren en ontdekken om zo te bouwen
aan een mooie toekomst. In samenwerking met ouders en team ligt daar ook een uitdagende en
dankbare taak.
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Mijn eerste werkdag officiële werkdag wordt maandag 25 februari. De kans is klein dat we elkaar dan
zullen ontmoeten omdat het meteen een margedag is. Daarna komen er dagen genoeg om elkaar de
hand te schudden en met elkaar het gesprek aan te gaan. U bent welkom!

Oproep
Beste ouders/ verzorgers van leerlingen van De Kimkiel,
Even voorstellen: Jan Brilman, de vader van Mees, die in de Kraaiennest zit. Mees zit in groep 8, en
gaat dus dit jaar de school verlaten. Ik ben ‘ouder-lid’ van de medezeggenschapsraad, en dat
betekent dat ik dan mijn lidmaatschap van de medezeggenschapsraad moet beëindigen. En dat
betekent dat we, vanaf augustus 2019, op zoek zijn naar een opvolger.
Wat houdt dat in, als ouder lid zijn van de medezeggenschapsraad? Dat je een beperkt aantal keren
per jaar vergadert, en dan samen met andere ouders en een aantal leerkrachten meedenkt,
meepraat en meebeslist over allerlei zaken die de school en jouw kind direct of indirect aangaan. Dat
is gezellig, leuk en belangrijk, je komt er achter wat er allemaal speelt, en je leert de leerkrachten en
de directeur beter kennen.Tevens is het fijn als je ook wilt mee vergaderen met de GMR, de
overkoepelende medezeggenschapsraad van alle scholen die aangesloten zijn bij de SCSOG, de
Stichting Christelijk Speciaal Onderwijs Groningen, waar behalve De Kimkiel ook De Bolster, De
Wingerd en de Fiduciaschool bij aangesloten zijn.
Heb je interesse? Stuur een mail naar ij.knol@dekimkiel.nl.
Voor meer informatie kunt ook contact opnemen met IJsbrand Knol.
Met vriendelijke groet,
Jan Brilman.

Veiligheid, verkeersituatie en fietsrij
’s Ochtends tussen 8.15 en 8.30, op lange dagen om 14.45 en korte dagen om 12.30 is het spitsuur
aan de Kluiverboom. In eerdere maandbrieven is regelmatig aandacht geweest voor de
verkeersituatie. We vinden het echter belangrijk om hierover een aantal zaken onder de aandacht te
brengen.
1. Wilt u rekening houding met de drassigheid naast de oprit richting onze school? Door de vele
regen en sneeuw zakken auto’s weg en blijven vast zitten in de modder.
2. Het valt ons op dat auto’s hard rijden op de Kluiverboom. Er zijn zebrapaden aangebracht ter
hoogte van het Alfa college met daarnaast een oversteekplaats voor fietsers. Zou u uw kinderen
erop willen wijzen dat ze deze gebruiken? We zien nog vaak leerlingen oversteken (bij het naar
school gaan) bij de op en afrit van het Boegbeeld tegenover de school. Automobilisten houden
hier weinig rekening mee.
3. De fietsrij is bedoeld voor de leerlingen die met de fiets zijn en voor leerlingen die alleen naar
huis gaan (bijvoorbeeld met de bus.) Met het oog op de veiligheid worden deze leerlingen door
twee leerkrachten geholpen met oversteken. Om hierin het overzicht te bewaren willen we
graag dat alle leerlingen die met de fiets zijn in deze fietsrij meelopen. We willen u als ouders
vragen om bij het hek of op het kleine plein op uw kind te wachten. Het streven is om de fietsrij
om 14.50 op lange dagen en om 12.35 op korte dagen te laten vertrekken. In de groepen zullen
we dit met de leerlingen bespreken. We hopen op deze manier samen aan een veilige thuiskomst
van de leerlingen te werken.

Themakasten in de hal
De themakasten in de hal zien er weer prachtig uit en met de sneeuw van de afgelopen week ook
zeer treffend! De leerlingen uit het Roer hebben kleding ontworpen en een tentoonstelling hiervan in
de kast gemaakt. Erg mooi gedaan!

Sterrenmuur
Oumayma uit het Anker heeft haar zwemdiploma A gehaald.
Ivar uit Mast heeft ook zijn zwemdiploma A gehaald
Thijs uit het Anker heeft een zwemmedaille gewonnen: Kikker brons!

Voorleesontbijt
In het kader van de nationale voorleesdagen, willen we op woensdag 30 januari starten met een
voorleesactiviteit in iedere groep. Jannes en Renate zorgen ervoor dat iedere leerling een broodje of
krentenbol krijgt. U kunt uw kind verder gewoon hetzelfde meegeven als op ieder andere woensdag.

Agenda
Maandag 4 februari

Dinsdag 5 februari

Woensdag 6 februari

Eindgroepen:
Voorlichting Bureau Halt: ‘Social Media.’
Eindgroepen:
Schoolvoetbal Indoor Soccer centre
Margedag: Leerlingen vrij.

Maandag 11 en
dinsdag 12 februari

Schoolschaatsen Kardinge

Woensdag 13 februari

Ouderspreekdag

Vrijdag 15 februari

Eerste rapport mee.
Maandbrief Februari komt uit
Maandag 18 februari
tot vrijdag 22 februari

Voorjaarsvakantie
Maandag 25 februari

Margedag: Leerlingen vrij

Bijlage:
In de bijlage vindt u een flyer van het project BSO 2.0. Meer informatie hierover kunt u
vinden op : https://www.elker.nl/nieuws/bso-20-in-lewenborg

BSO 2.0 in Lewenborg
Maandag 8 januari start de BSO 2.0 groep in de wijk Lewenborg (Groningen). Dit is een project vanuit
een samenwerking met WIJ, SKSG en Elker. Onze expertise wordt gevraagd voor het coachen van de
pedagogische medewerkers op de groep, begeleiding van kinderen en in het gezin: BOOG
(Behandeling en Ondersteuning in Opvang en Gezin).
Voor wie


Voor kinderen van 4-13 jaar die niet (meer) geplaatst kunnen worden binnen een reguliere BSO in
verband met (gedrags)problemen en hierdoor in aanmerking komen voor een indicatie kindhulp
vanuit WIJ Lewenborg.



Kinderen die gebaat zijn bij opvang in een kleine groep.

