2 november 2017

Algemeen
Positive Behavior Support
De komende weken wordt er gewerkt aan de volgende
onderwerpen:
- Hoe gedragen we ons tijdens het zelfstandig werken
of spelen.
De afspraken tijdens het zelfstandig werken of spelen zijn
als volgt:





Wees zuinig op het materiaal.
Praat met een fluisterstem.
Gebruik het blokje zoals afgesproken is.

- Hoe vragen we om hulp.
We hebben hierbij de volgende afspraken gemaakt:



Ik gebruik mijn blokje op de juiste wijze;
ik ben alleen aan het werk (rode kant naar boven)
ik heb een vraag (vraagteken)
ik kan mijn buren helpen (groene kant)






Ik lees de vraag nogmaals, voor ik om hulp vraag.
Ik vraag vriendelijk om hulp.
Ik help wanneer het kan / mag.
Ik werk rustig door aan de volgende opdracht die
ik wel begrijp.

Uitkomsten informatieavond
Op 2 oktober is de informatieavond geweest. De
aanwezige ouders hebben meegedacht over een aantal
vraagstukken die leefden binnen de
Medezeggenschapsraad, Ouderraad en het team. De
opmerkingen hebben we verwerkt in een overzicht. De
komende tijd zullen we kijken of en hoe we aan
verschillende opmerkingen invulling kunnen geven. Een
veelgehoorde opmerking is dat u graag op de hoogte wilt
blijven van alles wat er speelt op school bijvoorbeeld
leuke projecten, vernieuwingen of belangrijke data.
Hiervoor is natuurlijk deze nieuwsbrief. We hebben tevens
een facebookpagina gemaakt voor de Bosvlinder, waarop
u allerlei nieuwtjes en activiteiten kunt vinden.
https://www.facebook.com/bosvlinder/

Sinterklaas-hulp-diploma
Alle kinderen van Kits Primair kunnen zich gaan bewijzen
in hun klim- en klautertechnieken. Lifestyle verzorgt op de
gymlocatie van de school een activiteit waarbij alle
kinderen een Sinterklaas-hulp-diploma kunnen gaan
verdienen. Deze dag met muziek en de aanwezigheid van
(groot)ouders, maken dit gebeuren tot een festijn. Voor de
Bosvlinder is deze dag gepland op dinsdag 21
november. De driejarige peuters mogen ook meedoen. Er
is deze dag echter geen peuteropvang dus ouders
moeten zelf zorgen voor het brengen en halen naar/van
de gymzaal en begeleiding bij spellen. De peuters staan
ingepland bij groep 1/2 (zie schema). Ook de
bovenbouwgroepen komen in aanmerking voor een
diploma.
De (groot)ouders zijn ook uitgenodigd, niet om alleen te
komen kijken, maar ook om te komen helpen. Veel
kinderen hebben een “vinger” nodig om over het
“winderige dak” te balanceren. Hieronder in het schema
kunt u zien wanneer de groepen worden verwacht. De
kinderen hoeven geen gymkleding aan, maar verkleed als
Sint of Piet mag natuurlijk wel.
SCHEMA IKC DE BOSVLINDER DINSDAG 21
NOVEMBER 2017
08.30 - 09.30 uur
Groep 1/2 (en 3-jarigen van de
peuteropvang)
09.40 - 10.25 uur
Groep 3/4
10.30 - 11.10 uur
Groep 5/6
11.20 - 12.00 uur
Groep 7/8
Hulp gevraagd!
We willen graag de school in sinterklaassfeer brengen. Dit
is op 14 november, we starten om 19.30 uur. Enkele
leden van de ouderraad helpen bij de start.
Gea Schuur, de moeder van Joyce uit groep 6, heeft zich
al opgegeven, maar we kunnen nog best wat hulp
gebruiken! Op 12 december willen we dit nogmaals doen,
maar dan wordt de school in kerstsfeer gebracht.
Vindt u het leuk om de school gezellig te maken? U kunt
zich opgeven op het lijstje bij de lokalen van de peuters en
groep 1/2.
Bijlagen
vragen-ouderavond.docx
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Onderwijs
Uitreiking Drents Verkeersveiligheidslabel
De afgelopen tijd hebben we hard gewerkt om in
aanmerking te komen voor het Drents
Verkeersveiligheidslabel. Dit label toont aan dat wij er
alles aan doen om een verkeersveilige school te zijn. Er
wordt gekeken of de omgeving van de school veilig is, of
er voldoende verkeersactiviteiten worden gedaan en of er
verkeerslessen gegeven worden. Op 19 oktober is het
beoordelingsgesprek geweest en de uitslag hiervan is
positief. Hier zijn we natuurlijk erg blij mee!
Op 15 november, om 10.00 uur, is de feestelijke uitreiking
van het Drents Verkeersveiligheidslabel door wethouder
Lohuis en Seef de Zebra. Ook is er een leuke activiteit
voor de kinderen gepland. U bent van harte welkom om
hierbij aanwezig te zijn.

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.
Kinderopvang
We zijn trots dat we kunnen vermelden dat we gaan
beginnen met kinderopvang! De eerste kinderen zijn
aangemeld en al meteen na de herfstvakantie begonnen.
Het lokaal van de peutergroep is in orde gemaakt voor
kinderopvang. Ook is er een slaapruimte in school
gemaakt waar de baby’s kunnen slapen. Het ziet er netjes
uit, komt u ook eens binnenkijken?

Fietscontrole
Eén van de activiteiten van het Drents Verkeersveiligheid
Label is het houden van een fietscontrole. Deze is op
dinsdag 17 oktober geweest. Er zijn in totaal 58 fietsen
gecontroleerd. Hiervan hebben 32 fietsen een Oké-sticker
gekregen. Bij 26 fietsen was iets niet ‘Oké ‘. Dat varieerde
van kapotte handvatten, geen of niet werkende bel of er
was iets met de verlichting of reflectoren niet in orde.
Deze fietsen mogen nog een keer gekeurd worden, zodat
ook zij een Oké-sticker kunnen krijgen. Deze herkeuring is
op 9 november. U heeft op het briefje van de keuring
kunnen zien of de fiets van uw zoon of dochter
goedgekeurd is.
Agenda
Datum

Activiteit

3 november

Bezoek groep 7/8 Wolfsbos

9 november

Herkeuring fietscontrole

6 t/m 10 nov.

Oudercontactmiddagen

15 november

Uitreiking Drents
Verkeersveiligheidslabel

20 november

Brandpreventielessen groep 1 t/m 8

21 november

Sinterklaas-hulp-diploma

Oud papier
30 november

Oud papier

E. ter Braak

E. Bregman

Jobing

M. Lubbinge

M. van Middelaar

E. Udding

Oudercommissie
Dinsdag 31 oktober is de eerste vergadering van
oudercommissie van de kinder- en peuteropvang
geweest. In deze commissie zitten drie ouders die gebruik
maken van de opvang: Roely Noordenbos, Manon
Feddema en Janet Oostenbrink.
Janet kon er deze eerste keer helaas niet bij zijn; zij is
bevallen van een zoon. Van harte gefeliciteerd!
Zodra het mailadres van de oudercommissie bekend is,
laten wij dit weten via de nieuwsbrief.
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In groep 4 zijn we met taal gestart met het thema ‘Klein’.
Hierbij gaat het om woorden die te maken hebben met
jong en/of klein. In dit thema leren de kinderen nieuwe
woorden rond het thema Klein. Ze oefenen met

Nieuws uit de groepen
Groep 1/2
Voor de herfstvakantie heeft ook groep 1 en 2 les gehad
van kunst en cultuur. De kinderen hebben na aanleiding
van het boek de Gruffalo de muis gemaakt. Op een heel
groot vel papier mochten de kinderen met houtskool de
muis tekenen. Zijn vacht werd van hout snippers gemaakt
en de staart van touw!
Na een fijne vakantie zijn we begonnen met het thema
herfst van onze methode schatkist. Pompom staat
centraal voor deze methode. Pompom wil graag bij de
kinderen thuis kijken, daarom gaat hij de komende
periode van donderdag tot zondag met ieder kind mee
naar huis. In de tas van Pompom zitten zijn ‘logeerspullen’
en een schrift om zijn belevenis vast te leggen.
Veel plezier Pompom!

De kinderen van groep 1 en 2 krijgen elke twee weken
een nieuwe letter aangeboden. Om dit spelenderwijs te
leren willen we graag een lettertafel maken. Op deze tafel
mogen spullen komen van deze letter, bijvoorbeeld de h
van hoed. Deze twee weken is de h van herfst aan de
beurt.
Hulp gevraagd!
In de klas hebben we lege doosjes en lege glazen potjes
(zonder etiket) nodig. Als u dit over heeft, kunt u dit
brengen naar groep 1 en 2 , alvast bedankt.
Groep 3/4
Na de herfstvakantie zijn wij in groep 3 gestart met een
nieuw thema van Lijn 3. Het thema heet ‘Smakelijk eten’.
Voor het eerst komen er in dit thema ook regelmatig
woorden voor die eindigen op twee medeklinkers,
namelijk de derde persoon enkelvoud in de
tegenwoordige tijd. Met woorden als ‘tikt’, ‘pakt’, ‘lust’
kunnen al hele zinnen en verhaaltjes gelezen worden.
Aan het eind van dit thema wordt de herfstsignalering
afgenomen en wordt gekeken hoe de kinderen zich met
het lezen ontwikkelen.

verkleinwoorden, leren woorden voor jonge dieren en
ontdekken woorden die gradaties van klein naar groot
aangeven. Ze leren ook hoe ze een klein dier of ding
kunnen beschrijven. In de spreek- en luisterlessen
vertellen ze elkaar raadsels over kleine dieren en geven
ze hun mening over de vraag of klein altijd klein is.
De kinderen krijgen een lijstje met woorden van het
betreffende thema waaraan ze werken mee naar huis,
zodat ze daar thuis ook over kunnen leren/vertellen.
Bij spelling zijn we deze week aan het werken over de –
eer/-oor/-eur/-eel categorie.
Regel: eer-oor-eur-woord: ik schrijf ee, oo, eu.
Eel-woord: ik schrijf een ee.

Groep 5/6
Hallo,
Wij zijn woensdag 1 november naar Harwig geweest. Het
duurde heel lang voor we daar waren, want het was in
Emmen. Toen we er waren moesten we wachten in de
bus totdat we opgehaald werden. Toen gingen wij naar
buiten en moesten wij in groepen gaan staan, bij de
begeleiders. Toen gingen we naar binnen. Een man ging
met ons praten en vragen stellen. We kregen ook een
rondleiding. Toen we klaar waren, was het pauze. We
kregen ranja met een chocolaatje. Daarna gingen we
verder met de rondleiding. We deden een soort
brandproef. Op het laatst gingen we naar de kantine om
nog een quiz te doen. Kim heeft de quiz gewonnen!
Geschreven door Merwin en Kim

U kunt ons tegenwoordig ook vinden
op facebook, volgt u ons ook?
https://www.facebook.com/bosvlinder/
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