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Algemeen
Positive Behavior Support
We werken nu voor het derde jaar met Positive Behavior
Support. In de school is dit al zichtbaar door de
gedragsverwachtingen in de gang. Bijvoorbeeld hoe loop
je door de gang, hoe werk je in de tussenruimte, enz. Er
worden echter ook lessen in gegeven. Deze lessen zijn
volgens een planning, wekelijks wordt er een ander
onderwerp behandeld. Ook zijn ze steeds volgens een
vast stramien;
Stap 1: We bespreken wat de regels zijn en de leerkracht
laat een goed voorbeeld zien. Er wordt besproken wat de
kinderen hebben gezien.
Stap 2: De leerkracht laat een fout voorbeeld zien. Ook nu
wordt er besproken wat de kinderen hebben gezien.
Stap 3: De leerkracht doet het nog een keer op de juiste
manier voor, maar bereidt ook vast een leerling voor die
daarna het goede voorbeeld mag geven.
Stap 4: Eén van de kinderen laat het goede voorbeeld
zien . En ook nu wordt er weer besproken wat de kinderen
hebben gezien.
Door dit gedrag steeds samen te oefenen gaan de
kinderen het als vanzelfsprekend ook doen. De goede
voorbeelden geven aan hoe het moet. En de foute…die
zijn vaak hilarisch, voor de kinderen en ook voor de
meester of juf!!!
STOP-LOOP-PRAAT is de gedragsverwachting die deze
week gegeven wordt. Dit bestaat uit vier onderdelen:
- Het stopteken geven wanneer iemand iets vervelends
doet.
- Hoe reageer je wanneer iemand jou het stopteken geeft.
- Leren om weg te lopen wanneer het vervelende gedrag
niet stopt.
- Hulp halen wanneer het stopteken is gebruikt, je bent
weggelopen en het vervelende gedrag is nog niet gestopt.
Bij deze lessen wordt het foute voorbeeld nooit gedaan
als daadwerkelijk vervelend gedrag, maar zichtbaar
gemaakt middels een rode kaart met een boos gezicht
erop. Dit heeft als reden dat we
pestgedrag niet voordoen.

De kinderen herkenden meteen de meesters van de
Vriendendagen. Nu zagen ze er wel een beetje gek uit. Ze
hebben samen met de kinderen er een super show van
gemaakt! Zingen, dansen en een quiz. Juf Helga mocht
ook op het podium, ze ging voelen met haar handen
zonder dat ze het kon zien. Het publiek zag wel wat ze
voelde. De kinderen hebben genoten!

Kinderboekenweek
Op 4 oktober is de
kinderboekenweek feestelijk
geopend met hulp van Lifestyle.
Helaas moesten we in verband
met het weer uitwijken naar het
speellokaal, maar gelukkig was
het plezier er niet minder om.
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Onderwijs
Fietscontrole
Aanstaande dinsdag, 17 oktober, is er op school een
fietscontrole. Dit wordt georganiseerd door Veilig Verkeer
Nederland. Alle kinderen van groep 1 t/m 8 mogen dan
met de fiets naar school komen om te laten controleren op
veiligheid. Gelukkig hebben we een aantal enthousiaste
ouders en grootouders gevonden die willen helpen met
controleren!
Het zou leuk zijn wanneer er dinsdag zoveel mogelijk
kinderen met de fiets naar school komen. Natuurlijk
realiseren we ons dat dit niet altijd mogelijk is, dit is geen
enkel probleem.
Feestelijke ouderavond
Op woensdag 18 oktober is de feestelijke ouderavond.
Hiervoor heeft u onlangs een uitnodiging ontvangen. Er
wordt op dit moment nog hard gewerkt aan de
voorstellingen, maar het belooft ‘Gruwelijk Eng’ te worden.
We proberen zoveel mogelijk rekening te houden met
kinderen die het spannend vinden, toch is dit niet altijd
goed in te schatten. We benadrukken bij de kinderen dat
het een voorstelling is en dat alles gespeeld wordt. Wilt u
dit thuis, indien nodig, ook nog eens doen? We gaan er
met elkaar een gezellige avond van maken!
Informatieavond
De informatieavond was een succes. De ouders die
geweest zijn hebben meegedacht over de communicatie,
samenwerking tussen ouders en school, kwaliteiten van
ouders en betrokkenheid van school bij de omgeving. Op
dit moment is nog niet alle informatie uitgewerkt. Zodra dit
klaar is zullen we het vermelden in de nieuwsbrief.
Vrije dagen
Soms hebben juf Antecla en meester Henk een vrije dag.
Op deze dagen worden zij vervangen door meester
Michel Huizing. Op 13 oktober is juf Antecla vrij en zal
meester Michel in groep 5/6 zijn.
Bericht van de ouderraad
Vanaf 2 oktober ligt het financieel jaaroverzicht van het
afgelopen schooljaar 2016/2017 ter inzage op het kantoor
bij Nicole. Mochten hier vragen en/of opmerkingen dan
kunt u terecht bij Esther Lubbinge.

Bericht van de medezeggenschapsraad
We hebben tijdens de vergadering de informatieavond
geëvalueerd. Zo hebben we bekeken wat jullie hebben
ingebracht op de flyers.
Hieraan gaan we de volgende vergadering verder
uitwerken en kijken hoe we de punten die naar voren zijn
gekomen het beste kunnen oppakken.
Dit zullen we in samenspraak doen met OR en team.
Voor vragen, opmerkingen en suggesties kunt u altijd
mailen naar: mr.bosvlinder@kitsprimair.nl

Agenda
Datum

Activiteit

17 oktober

Fietskeuring groep 1 t/m 8

18 oktober

Feestelijke ouderavond

23 t/m 27 okt.

Herfstvakantie

1 november

Luizencontrole
Bezoek groep 5/6 Installatietechniek
Harwig Emmen

6 t/m 10 nov.

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.
Bijlagen
Informatie Natuurwerkdag
Activiteiten Natuurmonumenten

Op 18 oktober is de feestelijke ouderavond,
met het thema ‘Gruwelijk Eng’. We hopen u
allen te zien!
’s Ochtends is de generale repetitie. De kinderen
moeten dan wel zelf hun fruit en drinken
meenemen!
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Kinderopvang
Helaas is juf Leonie ziek. Ze wordt op dit moment
vervangen door juf Marjan en juf Willemijn. We wensen juf
Leonie heel veel beterschap en hopen haar snel terug te
zien!
Nieuws uit de groepen
Groep 1/2
Elke vrijdag komt meneer Timmer op school. Daar zijn wij
erg blij mee! Is er iets stuk? Vraag het meneer Timmer, hij
is altijd druk bezig en dat vinden we erg interessant. Vaak
vragen de kinderen of ze mogen helpen! Woensdag 4
oktober was het dierendag, daarom had meneer Timmer
vrijdag kuikens mee! Dat was één groot feest, naar de
kuikens kijken, aaien en wie wilde zelfs vast houden!
Bedankt!

Groep 3/4
Wij hebben dinsdag 3 oktober in het kader van de
Kinderboekenweek een workshop Griezelverhalen maken
gehad. Hierbij gingen de kinderen zelf een kort verhaaltje
bedenken, waar ze een schimmenspel bij speelden. Een
erg geslaagde opdracht. Er kwamen mooie soms enge
(brrrrrrr) verhaaltjes van.
De kinderen hebben leuke creatieve dingen bedacht.
De workshopleidster heeft een aantal beelden vastgelegd
zoals hierboven te zien.

Groep 5/6
Wij hebben ook een workshop gehad in het kader van de
kinderboekenweek. Marieke Smink kwam op school met
een bak vol met leuke stoffen en een naaimachine.
Hiermee hebben we heel leuk maskers gemaakt en we
mochten zelfs onder begeleiding werken met de
naaimachine!
Groep 7/8
Ook in groep 7/8 wordt vandaag een workshop gegeven
in het kader van de kinderboekenweek. In de volgende
nieuwsbrief kunt u meer lezen over onze workshop.
Al deze workshops worden mogelijk gemaakt vanuit de
vrijwillige ouderbijdrage. Jaarlijks wordt er in overleg met
de Ouderraad een activiteitenplan gemaakt. We zijn blij
dat we door uw bijdrage deze leuke activiteiten kunnen
organiseren!
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