25 januari 2018

Algemeen
Positive Behavior Support
We oefenen de komende weken het gedrag in
schoolbrede ruimtes (bijvoorbeeld keuken, IB-ruimte,
teamkamer). Dit gaat al heel erg goed. We merken dat de
kinderen altijd aankloppen en vragen of ze even mogen
storen. Toch vinden we het belangrijk om nog te oefenen
met de gemaakte afspraken:
 Wees vriendelijk en beleefd
 Klop eerst aan en wacht op antwoord
 Kom rustig binnen
Ook wordt goed gedrag in de kring geoefend:
 Laat elkaar uitpraten en kijk naar diegene die
praat
 We gebruiken onze spreekstem
 Ga vlot in en uit de kring
 Til de stoel op en houd hem voor je buik
 Houd handen en voeten bij jezelf

Vacature Kits Primair
Kits Primair is voor één of meerdere locaties per direct op
zoek naar:
Enthousiaste schoonmakers m/v voor 10 tot 30 uur per
week voor het schoonmaken van onze IKC’s in de regio
Beilen, Hijken, Hooghalen.
Meer informatie over de organisatie en de vacatures is te
vinden op onze website: www.kitsprimair.nl.
Voor meer informatie over de vacatures kunt u bellen met
Grietje Meinen (beleidsmedewerker P&O bij Stichting Kits
Primair) 0593-535107. Wij zien uw sollicitatie graag voor 2
februari a.s. tegemoet via sollicitatie@kitsprimair.nl.

Onderwijs
Talentontwikkeling Maandag-Kookdag
Op 22 januari zijn we gestart met het koken. Groep 1/2
had de eer om te beginnen. Samen met meester Henk
Horlings en juf Nathalie (stagiaire) werd er een heerlijke
groentesoep gemaakt. Zelf alle groenten snijden, leren
over een dunschiller en ook nog goed gebruiken
(gelukkig!), roeren in de pan, dat was best spannend voor
sommige kinderen. Tussen de middag kon iedereen van
groep 1/2 een lekkere kom groentesoep eten!

11 januari

Oud papier

P. Bos

M. Timmerman

G. Schuur

F. Oenema

A. Israël

J. Vries

Oud papier
Plein achter
Op het plein achter is een extra hek geplaatst. Er is zo
een afgesloten ruimte waar de kinderen van de
kinderopvang rustig kunnen spelen. Ook kunnen we op
deze manier invulling geven aan een wens die meerdere
jaren vanuit de leerlingenraad naar voren is gekomen: een
afgesloten plek om te voetballen voor de groepen 1 t/m 4.
Wanneer deze groepen pauze hebben kunnen zij er
voetballen, op de andere momenten kan het veld gebruikt
worden voor de kinderopvang.

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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Nieuws uit de groepen
Kinder- en peuteropvang
Vanmorgen zijn de peuters en kleuters begonnen met een
voorleesontbijt op school, in het kader van de nationale
Voorleesdagen. Ook is de dokter op bezoek geweest om
voor te lezen uit het boek ‘Ssst! De tijger slaapt.’ Dit was
een mooie manier om het thema ‘Hatsjoe!’ te combineren
met de Voorleesdagen.
Groep 1/2
Een paar kinderen mochten
maandag starten om iets
lekkers te koken voor bij de
lunch. Vol trots kwamen ze die
ochtend binnen gewandeld
met hun ingrediënten.
Natuurlijk hebben we die
uitgebreid bekeken in de kring.
Wat zouden we kunnen maken
straks met de kok? De kleuters
hadden ideeën genoeg. We
hebben het gehad over de
naam van de ingrediënten en
of het gezond of ongezond is.
Dit past natuurlijk goed in ons thema ziek zijn! Een beetje
spannend vonden ze het ook wel. De groentesoep was
een groot succes en iedereen heeft geproefd. Een aantal
kinderen hebben meerdere
keren opgeschept.
Agenda

Datum

Activiteit

23 jan. t/m

Nationale Voorleesdagen peuters en

3 feb.

groep 1/2

25 januari

en groep 1/2

30 januari

Voorstelling groep 1/2 bibliotheek Smilde

9 februari

Techniek Wolfsbos Experience groep 7/8

16 februari

Drentse Cultuur Academie; kamp
Westerbork groep 7/8

23 februari

Alle kinderen vrij om 12 uur

26 feb-2 mrt

Voorjaarsvakantie
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De dokter komt voorlezen bij de peuters
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