28 september 2017

AGENDA
Datum
28 september
2 oktober
4 oktober

vermelden. Het afmelden van de kinderen van de
peuteropvang gaat iets anders. Zij kunnen afgemeld
worden door te mailen naar onderstaand mailadres:
kc.bosvlinder@kitsprimair.nl. Dit bericht komt direct bij de
leidsters terecht.

Activiteit
DCA in Beilen: groep 5/6
DCA in Beilen: groep 7/8
Informatieavond groep 1 t/m 8
Opening kinderboekenweek door
Lifestyle

5 oktober

Staking: school gesloten

17 oktober

Fietskeuring groep 1 t/m 8

18 oktober

Feestelijke ouderavond

Algemeen
Kinderboekenweek
Van 4 t/m 15 oktober is het kinderboekenweek. Het thema
van de kinderboekenweek is ‘Gruwelijk Eng’. In alle
groepen zijn er in de eerste weken van oktober allerlei
activiteiten die te maken hebben met de
kinderboekenweek. Er worden gastlessen beeldende
vorming gegeven en er wordt een voorstelling voorbereid.
Op 4 oktober is de opening van de kinderboekenweek op
het plein, om 13.15 uur. U bent van harte welkom om
hierbij aanwezig te zijn! Op woensdag 18 oktober is de
feestelijke ouderavond. Dan sluiten we het thema af met
een voorstelling.
Versieren van de school
We willen graag wat gezelligheid in school brengen door
deze te versieren rondom de thema’s en seizoenen. Op
dit moment wordt dat gedaan door enkele ouders. We
zouden hiervoor graag een versiergroep willen oprichten.
Daarvoor kunnen we nog wat hulp gebruiken. Vindt u het
leuk om de school aan te kleden passend bij de seizoen
of thema’s? Geef u dan op voor de versiergroep! U kunt
dit doen door een mail te sturen naar
info.bosvlinder@kitsprimair.nl
Ziekmelding
Ziekmeldingen voor leerlingen van groep 1 t/m 8 kunt u
telefonisch (vanaf 7.30 uur) via het
nummer van de school doorgeven of via het volgende
e-mailadres: csa@kitsprimair.nl. Wel graag even de naam
van de school en de groep van uw zoon of dochter

Vrijwillige ouderbijdrage
Op het informatieblad heeft gestaan dat de vrijwillige
ouderbijdrage wordt geïnd in oktober. Dit is niet juist, de
bijdrage wordt geïnd in april.

Onderwijs
Staking 5 oktober
We willen u nogmaals herinneren aan de staking in het
onderwijs op 5 oktober. Ook wij doen hier aan mee. Dit
betekent dat de school die dag gesloten zal zijn. We
begrijpen dat het voor u heel lastig kan zijn om opvang te
regelen. Toch vragen we om uw begrip!
HVO
Ik wil me graag in het kort even voorstellen.
Ik ben Linda Schild en zal dit schooljaar HVO geven op
school.
Ik kom uit Assen, ben getrouwd en heb 2 dochters. We
hebben zowel een hond als kat met een verhaal. De hond
is geadopteerd uit Spanje en de kat is meegelift uit
Leeuwarden. Mijn hobby’s zijn dan ook wandelen met de
hond en daarnaast vind ik het heerlijk om te lezen. In het
weekend vind ik het leuk om nieuwe recepten uit te
proberen. Bij HVO worden levensvragen aan de orde
gesteld, zoals bijvoorbeeld: Wie ben ik? En hoe zien
anderen mij? Wat is geluk? Andere onderwerpen kunnen
zijn: verliefdheid, kiezen, pesten, verhalen, anders zijn,
vooroordelen, wereldburger, vrijheid, geloof, muziek,
verschillende culturen, rijk en arm, sociale media, respect,
gevoelens enz. enz. Alles wat belangrijk kan zijn in de
beleving van kinderen hier en in de rest van de wereld en
de dilemma’s die ze daarin tegen komen. Dit laatste is
uitermate belangrijk voor de morele ontwikkeling. Welke
keuzes maak je in het leven? Dit alles doen we d.m.v.
praten, schrijven, tekenen, spel, drama enz. Op deze
manier proberen we op een leuke en leerzame wijze
leerlingen hun eigen waarden en normen te laten
ontdekken, maar altijd met respect voor de ander. Dus
ook luisteren naar elkaar en elkaar accepteren.
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Vriendendag
Afgelopen dinsdag was de Vriendendag van
groep 1 t/m 4. Op beide pleinen werd er volop gespeeld
en samengewerkt. Blokjes werden met een plank omhoog
getrapt en weer opgevangen, stokken doorgeven zonder
ze te laten vallen, hockey, een speurtocht, het was een
sportieve ochtend!
We willen nogmaals alle ouders die geholpen hebben bij
de Vriendendag hartelijk bedanken!

Groep 5/6
Vandaag, 28 september, gingen we naar een voorstelling
met als titel:
De drie gouden haren van de Verschrikkelijke Reus in
Münchhausen
We gingen met de bus eerst de kinderen van Hijken
ophalen.
Toen we in Beilen aankwamen mochten we daar nog een
poosje buiten spelen.
Daarna gingen we naar binnen en begon de voorstelling.
Er was een meneer die een sprookje vertelde van Grim
vertelde.
De meneer die de voorstelling uitvoerde deed het alleen.
Hij vertelde een spannend verhaal over een jongetje die
met de helm op was geboren.
En er was een koning die niet wilde dat het jongetje bleef
leven, want de koning had gehoord dat dat jongetje zou
trouwen met zijn dochter. En dat wilde de koning niet.
Er waren harde geluiden, en vele lichten.
De meneer schreeuwde soms ook een beetje hard. En er
waren grappige liedjes. En toen was de voorstelling
voorbij.
Daarna gingen we weer met de bus naar Hijken om de
kinderen terug te brengen en toen werden wij ook weer
school gebracht.
Het was erg leuk en soms erg spannend. We hebben een
leuke ochtend gehad.

www.mercuriuscatering.nl

www.jagerafbouw.nl

www.coophooghalen.nl

www.uddingdiervoeders.nl

www.paasmanbouw.nl

Tel: 0592-317755

Tel: 0593-592292

Tel: 0593-592328

Tel: 06-50598689

Tel: 0593-562032

www.schreurhooghalen.nl

Tel: 0593-59253
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Peuteropvang
We hebben een nieuw vriendje in de peutergroep: Puk!
Vanaf dit schooljaar werken we met het educatieve
programma ‘Uk en Puk’. We zijn gestart met het thema
‘welkom Puk’. En aan de reacties van de kinderen te zien
is Puk héél erg welkom in de groep!

Op 18 oktober is de feestelijke ouderavond.
Deze avond kunt u genieten van een leuke
voorstelling van alle groepen. Het thema sluit
aan bij de kinderboekenweek ‘Gruwelijk Eng’
U ontvangt nog een uitnodiging, maar houdt u
de avond vast vrij?

Oud papier
19 oktober

Oud papier

Eising

van der Heide

A.Lageman

R. Ovinge

L. Stuit

van Vulpen

Mocht u op deze dag verhinderd zijn dan dient u zelf voor
vervanging te zorgen. U kunt u in eerste instantie
onderling proberen te ruilen en wanneer dat echt niet lukt
iemand van de reservelijst bellen voor vervanging. Oud
papier ophalen is om 17:55 uur verzamelen bij school en
duurt tot ongeveer 21:30 uur.
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