16 november 2017

Algemeen
Positive Behavior Support
In de komende twee weken staan de lessen voor gedrag
in de gymzaal en in de tussenruimte centraal. De
afspraken voor de gymzaal zijn:
 Als ik binnenkom ga ik direct op de bank zitten
 Ik help mee met klaar zetten en opruimen als de
meester/juf dat vraagt
 Ik let op mijzelf
 Ik houd me aan de spelregels en speel sportief
samen
 Ik ben zuinig op het materiaal
 We ruimen samen het materiaal op en leggen dit
op de juiste plek
Ook voor de tussenruimte zijn afspraken gemaakt:
 Ik gebruik wanneer nodig mijn stiltepas
 Ik ben stil in de tussenruimte
 Als ik overleg, dan praat ik met een fluisterstem
 Ik loop rustig in de tussenruimte
 Wanneer de bel gaat of wanneer ik geroepen
word, ruim ik mijn spullen op en zorg ervoor dat
alles weer netjes is zodra ik de tussenruimte
verlaat. Ook de stoel aanschuiven hoort daarbij.

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
Onderwijs
Uitreiking Drents Verkeersveiligheidslabel
Op woensdag 15 november was de uitreiking van het
Drents Verkeersveiligheidslabel. Wethouder Lohuis kwam
met Seef de Zebra op fiets aan bij school. De kinderen
hebben een lied gezongen waarna de wethouder en Seef,
onder luid belgerinkel, het label aan de muur hebben
geschroefd. Daarna was er op het plein een leuke
activiteit voor de kinderen. De buurtsportcoaches van
Midden Drenthe hebben Ook heeft iedereen de bel mee
naar huis gekregen.

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 de 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. Hiernaast 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.
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Fietscontrole
Bij de eerste controle zijn er in totaal 58 fietsen gekeurd
(van 83 leerlingen). Daarvan zijn er toen 32 goedgekeurd
(55%). Bij 26 fietsen was iets nog niet in orde (45%).
Afgelopen donderdag is de hercontrole gedaan. Er zijn
nog een aantal stickers uitgedeeld, nu is 79% van de
gekeurde fietsen goed bevonden.
En we zijn ook blij te kunnen vermelden dat we naar
aanleiding van deze controle een verkeersouder hebben
gevonden: Marion Ovinge zal deze taak op zich nemen.
Humanistisch Vormingsonderwijs
Vorige week hebben we een les gedaan die over de
natuur ging.
We hebben met elkaar gepraat over de natuurbeleving
van de kinderen en of de natuur belangrijk is voor ons.
Deze week hebben we met de giften van de natuur
prachtige mandala’s gemaakt.

Sinterklaascommissie
De ouderraad heeft besloten om de kinderen van groep 5
t/m 8 te helpen met hun cadeautjes voor het
Sinterklaasfeest. De kinderen van groep 5 t/m krijgen
allemaal een envelop mee naar huis, met daarin €5,-. Dit
bedrag besteden zij aan het cadeautje van degene waar
ze het lootje van hebben. Wanneer de inkopen zijn
gedaan leveren ze de envelop met bonnen en eventueel
klein restbedrag in bij de leerkracht, waarvan het
totaalbedrag weer €5,- is. De ouderraad kan zo weer een
kloppende kas maken.
Kerstcommissie
Vanuit de kerstcommissie zijn we druk bezig met de
voorbereidingen. Ook dit jaar mogen de kinderen weer op
school komen eten. Dit is op donderdagavond 21
december. De kinderen van groep 1 t/m 8 vragen we ook
deze keer om de gerechten zelf klaar te maken, in de
vorm van een buffet. In week 50 wordt er in de groepen
gebrainstormd over het kerstmenu. We proberen om
samen met de kinderen veel lekkere hapjes te verzinnen
die thuis gemaakt worden, want het is de bedoeling dat
iedereen een bijdrage levert aan het diner. Vervolgens
worden deze gerechten, samen met de hoeveelheid die
ervan bereid moet worden, op een briefje gezet. Verdere
informatie volgt in de komende nieuwsbrieven.

Agenda
Datum

Activiteit

20 november

Brandpreventielessen groep 1 t/m 8

21 november

Sinterklaas-hulp-diploma

5 december

Sinterklaas komt op bezoek

21 december

Kerstviering

25 dec- 5 jan

Kerstvakantie

Oud papier
30 november

Oud papier

E. ter Braak

E. Bregman

Jobing

M. Lubbinge

M. van Middelaar

E. Udding

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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Kinder- en peuteropvang
Tijden van opvang
We vinden het belangrijk om nog enkele afspraken met
betrekking tot de kinder- en peuteropvang te noemen.
- Kinderopvang is mogelijk op maandag t/m vrijdag van
7.00-19.00 uur. Dit kan zijn op vaste dagen, maar flexibele
opvang is ook mogelijk. In overleg kunnen er ook
incidenteel extra opvangdagen afgenomen worden.
- Peuteropvang is mogelijk op maandag, woensdag en
donderdag, van 8.30 uur-11.30 uur.
In verband met de ontvangst van de kinderen en geplande
activiteiten, vragen we u rekening te houden met de
afgesproken breng- en haaltijden. U kunt uw peuter vanaf
8.30 uur brengen, om 8.45 uur willen we graag met het
programma van die dag beginnen en dan is het fijn
wanneer alle kinderen er zijn. Wij hopen dan ook dat alle
kinderen tussen 8.30 uur en 8.45 uur gebracht zijn, zodat
we gezamenlijk kunnen starten.
Ieder kind maakt deel uit van een stamgroep. Van daaruit
neemt het deel aan diverse activiteiten in of buiten het
gebouw. Dit wordt ‘open-deurenbeleid’ genoemd. Ieder
kind is gekoppeld aan een mentor en er worden jaarlijks
gesprekken met ouders gevoerd, waarin informatie wordt
uitgewisseld. Over de mentor van uw kind en de
gesprekken, krijgt u binnenkort meer informatie.
Vervanging juf Leonie
Juf Leonie is tijdelijk vervangen door juf Marjan en juf
Willemijn. Dit was een kortdurende oplossing. Op dit
moment lijkt er wat langduriger vervanging nodig te zijn.
Hiervoor hebben we Inge Iwema-Wiechers bereid
gevonden. Wij vinden het prettig wanneer er zoveel
mogelijk rust en regelmaat is de groep, waarbij de
kinderen zoveel mogelijk vaste gezichten zien. De
kinderen hebben nu weer twee juffen. In het schema
hiernaast kunt u zien wanneer juf Natalie en juf Inge
aanwezig zijn. Natuurlijk hopen we ook juf Leonie weer zo
snel mogelijk te kunnen begroeten!

Maandag

Dinsdag
Woensdag

Donderdag

vrijdag

Middag
Natalie (kdv)

Inge
(kinderopvang)

Natalie
(kinderopvang)

Oudercommissie
De oudercommissie heeft een eigen mailadres, dit is:
ocbosvlinder@kitsprimair.nl
Uk en Puk
Nu de kinderopvang is gestart bereiken ons wat geluiden
van ouders die zich zorgen maken over het aanbod voor
de peuters. Dit aanbod blijft zeker gewaarborgd! We
maken binnen alle IKC gebruik van de methode ‘Uk en
Puk’. Deze methode is ontwikkeld voor groepen van
dezelfde leeftijd èn voor groepen waarin kinderen van
verschillende leeftijden zitten. De activiteiten zijn voor
kinderen van drie leeftijdsgroepen:
baby’s: 0 - 1½ jaar, dreumesen: 1½ - 2½ jaar,
peuters: 2½ - 4 jaar.
Er zijn voor deze leeftijdsgroepen verschillende
ontwikkelingsdoelen op het gebied van spraak- en
taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling,
motorische en zintuiglijke ontwikkeling en ontluikende
rekenvaardigheid gesteld.
De opbouw voor kinderen van verschillende leeftijden zie
je ook terug in de organisatie. Elk thema duurt 4-6 weken
en bevat 12 speelse activiteiten. Deze activiteiten duren
ongeveer 20 minuten en worden regelmatig herhaald. Dit
is omdat de jongere kinderen veel behoefte hebben aan
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Ochtend
Natalie en Inge
(peuter- en
kinderopvang) 
Inge aansluitend
pleindienst
Inge
(kinderopvang)
Natalie en Inge
(peuter- en
kinderopvang)
beide aansluitend
pleindienst
Natalie en Inge
(peuter- en
kinderopvang
Natalie
pleindienst
Natalie
(kinderopvang)
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herhaling en herkenning; u heeft vast thuis wel eens tot in
den treure hetzelfde boekje voorgelezen of spelletje
gedaan, waar uw kind nog steeds veel plezier in had.
Er zijn activiteiten die met de gehele groep gedaan
worden. Er zijn ook activiteiten die met een deel van de
groep, of juist individueel gedaan worden. Daarbij wordt er
steeds gedifferentieerd naar leeftijd en ontwikkeling van
de kinderen. Door de activiteiten op verschillende
momenten aan te bieden en te herhalen, heeft iedereen
de mogelijkheid om te profiteren van het aanbod.
Nieuws uit de groepen
Kinder- en peuteropvang
Er wordt bij de kinderopvang hard gewerkt om het lokaal
mooi te maken. Vooral op de ramen tekenen is leuk!

Groep 1/2
Deze periode stond de letter ‘k’ centraal. Daarom mochten
de kinderen iets van de letter ‘k’ mee naar school nemen.
Veel kinderen hebben thuis en op school goed gekeken,
geluisterd en geproefd. Veel kinderen hebben spulletjes
meegenomen! Wist je dat in het woord koekjes ook de
letter ‘k’ zit? Zelfs twee keer! Dit had Bo ontdekt, de letter
‘k’ smaakt heerlijk!
Komende periode staat de letter ‘oo’ centraal.

Groep 5/6
Bieb in Beilen.
Maandag 6 nov. zijn we naar de bieb in Beilen geweest.
We werden met de auto’s gebracht.
Het was erg leuk maar ook leerzaam.
De mevrouw die ons van alles vertelde heette juf Lies.
We mochten haar Lies noemen.
Nadat ze ons alles had uitgelegd deden we een
boekenspeurtocht door de bieb in tweetallen. Dit was erg
leuk!
Nadat we het spel hadden gedaan gingen we weer naar
school terug. De ouders die ons hadden gebracht,
stonden al klaar om ons weer terug te brengen.
Niemand van ons weet eigenlijk wat de ouders in de
tussenliggende tijd hebben gedaan. Misschien wel een
lekker kopje koffie gedronken in Beilen.
We hebben het erg leuk gehad!

Afgelopen woensdag hadden we een feestje! We hebben
het verkeerslabel ontvangen. Het JOGG team had voor de
kinderen een (moeilijk) fiets behendigheidsparcours klaar
gezet. De kinderen hebben fanatiek gefietst, op tijd
geremd en rondjes gefietst!
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