11 januari 2018

Algemeen
We hopen dat u terug kunt kijken op een goede vakantie
en een fijne start van 2018 heeft gehad! We zijn blij dat
iedereen weer heelhuids op school is gekomen. Rond de
jaarwisseling wordt er veel vuurwerk afgestoken. Dit
merken we helaas ook op het schoolplein. Voor en in de
kerstvakantie hebben we regelmatig veel rommel
opgeruimd op het plein: veel vuurwerkresten, in brand
gestoken bakjes, glasscherven, bierflesjes en
vernielingen aan het fietsenhok. Dit vinden we erg
vervelend, het zorgt ervoor dat onze kinderen niet veilig
op het plein kunnen spelen. Daarnaast kost het ook veel
tijd en geld om alles weer op te ruimen en repareren. De
wijkagent is al op de hoogte en houdt de schoolomgeving
extra in de gaten. Helpt u ons ook mee om een oogje in
het zeil te houden?
Ziekte
Juf Leonie is al een poosje afwezig. Voorlopig zal zij nog
niet terugkeren op school. Gelukkig kan juf Inge haar
vervangen. We merken dat het in het onderwijs en de
opvang steeds moeilijker wordt om vervanging te vinden
in geval van ziekte. Soms zijn er geen invallers meer
beschikbaar. Het kan dan gebeuren dat de kinderen
worden verdeeld over de andere groepen. We blijven ons
best doen om dan vervaging te vinden en zullen alleen in
geval van uiterste nood kinderen naar huis sturen.
Hiervan wordt u altijd vooraf op de hoogte gebracht.
Positive Behavior Support
Deze week staat de les ‘van en naar de wc gaan’ centraal.
Dit is een les die hoort bij de gedragsverwachtingen in de
klas. Ook hierbij hebben we enkele afspraken gemaakt,
het volgende wordt geoefend:
 Kijk of het kaartje omgedraaid is / Kijk of de
ketting er hangt
 Is de wc vrij? Draai het kaartje om / doe de ketting
om
 Loop rustig en stil naar de wc
 Na het handen wassen loop je rustig en stil naar
de klas
 Je draait het kaartje weer om / hangt de ketting
weer terug
 Je loopt rustig naar je plaats
 Is de wc niet vrij? Dan wacht je tot de ander terug
komt. Dit doe je op je eigen plek
 Je mag naar de wc na 9.00 uur

Volgende week wordt er een les geoefend die juist weer
gaat over het gedrag in de school; naar de bibliotheek
gaan.
 Ik ben stil in de bibliotheek
 Als ik overleg, dan praat ik met een fluisterstem
 Ik loop rustig in de bibliotheek
 Ik zet de boeken die ik niet wil weer netjes terug
op de goede plek
 Ik spreek netjes tegen de bibliotheek ouders
 Ik wacht netjes op mijn beurt
Al deze afspraken passen binnen onze basiswaarden
respect, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid.
Oproep pleindienst!
We zijn op zoek naar nieuwe mensen die willen helpen op
het plein. Mede door het afscheid van juf Gea komen we
iemand te kort. Met name op de dinsdag, woensdag en
vrijdag zoeken we nog mensen. Kunt u helpen op het
plein, in een vaste groep vrijwilligers, meldt u zich dan aan
bij Diana Eleveld (diana.eleveld@kistprimair.nl) of Nicole
Jongman (nicole.jongman@kitsprimair.nl). Een vrijwilliger
op het plein krijgt een vergoeding van 4,50 per keer.
Dit is inclusief voorbereiding (reistijd) en opruimtijd.
Daarnaast zijn er momenten van overleg en krijgt u
regelmatig meer informatie over Positive Behavior
Support. Een Verklaring Omtrent gedrag is niet
noodzakelijk. De pauze is onderdeel van de lesdag en
derhalve zijn de vrijwilligers op het plein niet
eindverantwoordelijk.
Ook EHBO is geen vereiste. Daarvoor zijn de leerkrachten
en pedagogisch medewerkers op de achterhand.
We zouden het erg fijn vinden wanneer we het groepje
kunnen uitbreiden met ouders of andere vrijwilligers! Ook
wanneer u incidenteel kunt helpen, horen we dat graag!
Onderwijs
Kerst
We kunnen terugkijken op een gezellige kerstviering! Alle
kinderen hebben kerststukjes gemaakt onder leiding van
Linda Eising van ‘Flora Projects’ en ‘Plezier met Groen’.
Ook is die donderdag de keuken geopend. Er zijn veel
ouders geweest om op donderdag hapjes met de kinderen
te maken. Dit was ook een groot succes. De peuters
hadden een high tea en op donderdagavond was het
kerstdiner van groep 1 t/m 8, met alle gerechten die thuis
zijn bereid. Er waren veel ouders op het plein die konden
genieten van een hapje en drankje, mede verzorgd door
de ouderraad. En als ‘toetje’ met zijn allen buiten
kerstliedjes zingen. We willen iedereen bedanken die
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heeft meegeholpen om de kinderen een fantastisch
kerstfeest te bezorgen! Foto’s kunt u vinden op onze
website
Aanspreekpunt
Omdat de directeur en adjunct-directeur niet iedere dag
aanwezig zijn, hebben we een aanspreekpunt op school.
Bij afwezigheid van de adjunct-directeur kunt u zich
wenden tot juf Helga (groep 3/4 ) of juf Annelies (groep
1/2).
Talentontwikkeling: Koken
Nu we de nieuwe keuken hebben geopend, willen we die
ook intensief gaan gebruiken. We hebben een project
voor gezonde voeding opgezet waarin we elke maandag
(en soms op woensdag) een gerecht maken. Daarbij
willen we in ieder geval starten met een aantal keren
soep. Bij het koken krijgen we hulp van een echte kok,
Henk Horlings.
Het project ‘Maandag-Kookdag’ is zo opgezet dat elke
leerling een keer een gerecht maakt dat door de gehele
klas tijdens de lunch gegeten kan worden. Om dit project
te laten slagen hebben we ook uw hulp nodig, met name
bij het meenemen van de ingrediënten. Minimaal een
week van te voren horen de 5 of 6 kinderen van het
kookgroepje welke ingrediënten er nodig zijn voor hun
gerecht. Deze worden met hulp van de leerkracht
verdeeld, zodat iedereen iets mee van huis kan nemen.
Hierbij denken we bijvoorbeeld aan prei, wortel,
bouillonblokje o.i.d. Het is van groot belang dat deze
ingrediënten ook meegenomen worden naar school,
omdat anders het gerecht niet gemaakt kan worden.
Daarnaast mag het brood meegenomen worden, maar het
hoeft niet.
We zijn erg benieuwd hoe u over dit project denkt en
willen graag uw mening weten. Heeft u bezwaren of bent
u juist positief, mail dit dan uiterlijk 17 januari naar
info.bosvlinder@kitsprimair.nl. We hopen dan te kunnen
starten in week 4.
Agenda
Datum

Activiteit

11 januari

Bezoek provinciehuis groep 7/8

23 jan. t/m

Nationale Voorleesdagen peuters en

3 feb.

groep 1/2

9 februari

Techniek Wolfsbos Experience groep 7/8

16 februari

Drentse Cultuur Academie; kamp
Westerbork groep 7/8

Oud papier
11 januari

Oud papier

Bunte

M. Martens

R. Hoogeveen

T. Stoffers

A. Lammertink

H.de Vries

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

Nieuwsbrief Muzentuin
Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin
Nieuws uit de groepen
Kinder- en peuteropvang
Groep 1/2
Na de kerstvakantie zijn we
gestart met het thema ziek
zijn. Samen met de kinderen
hebben we gekeken hoe we
kunnen spelen en wat we
dan nodig hebben. Op
maandag hebben we een
doktershoek ingericht met
doktersspullen, verband en
recepten. Een apotheek is dan natuurlijk ook wel handig.
Dus dinsdag hebben we een apotheek gemaakt, waar
iedereen een recept kan
ophalen. We spelen, werken,
lezen voor en zingen de
komende weken over ziek
zijn. De kinderen zijn erg
enthousiast begonnen aan het
thema. Volgende week
toveren we de poppenzolder
om in een heus ziekenhuis.
Heeft u thuis nog spullen die
we kunnen gebruiken zoals
doktersjassen (mogen ook
witte overhemden zijn), lege
medicijnverpakkingen of heeft
uw kind een speelgoed
ambulance dan graag
(voorzien van naam)
meegeven.
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Groep 3/4
We zijn na de kerstvakantie in groep 3 verder gegaan met
het thema “Mijn lijf”. Deze week hebben we de letters
/sch/, /uu/ en /z/ aangeboden. De kinderen lezen en
maken zelf al heel veel mooie woorden met de al
aangeboden letters (en dat zijn er al heel wat).
Met rekenen zijn we veel bezig met splitsen (verdelen) en
al echte sommen maken, bijv. met behulp van het
rekenrek en met bus sommen.
Groep 4 is deze week begonnen met een nieuwe
categorie voor spelling: categorie klankgroepenwoord.
Een moeilijke categorie, klankgroepenwoorden worden in
klankgroepen verdeeld.
Voorbeeld:
/ramen/
Klankgroepenwoord.
De klankgroep is (raa)
De laatste klank is (aa)

woordvoerder, een secretaris en partijleden werden
onderling gekozen. Vervolgens werd er een naam
bedacht voor de fractie en
moesten er doelen worden
geformuleerd voor de provincie
Drenthe. Daarna kregen ze de
opdracht om een groot
kartonnen voorwerp te halen
(bijvoorbeeld een vliegtuig,
verbrandingsoven, zorgplein,
etc.). Binnen de fractie werd
overleg gevoerd om de
achterhalen wat het meest
belangrijke item/voorwerp was
om te verwezenlijken. De
woordvoerder mocht dat item
voor in de zaal toelichten.
Daarna werd er gestemd. Zo
werd via dit spel duidelijk gemaakt hoe de democratie
werkt. In een volgende stemronde mochten er ook vragen
worden gesteld aan de fractiewoordvoerder. Er waren
twee leden van de Provinciale Staten bij deze ‘les’
aanwezig en zij gaven regelmatig enige toelichting over
de gang van zaken. Uiteindelijk hebben de leerlingen de
ruimte van onze provincie voor een groot deel weten in te
richten. Een bijzondere ervaring waar de leerlingen vast
en zeker met plezier op zullen terugkijken, want ze
waardeerden deze dag gemiddeld met een 8,5.

Dat is een lange klank.
En dan neem ik een stukje
Van de (aa) weg.
raa men -> ra men
Voor de korte klanken, tweetekenklanken en medeklinker
aan het eind van een klankgroep gelden andere
bijbehorende regels.
Groep 7/8
Groep 7/8 heeft vandaag een bezoek gebracht aan het
provinciehuis in Assen. Dit gebeurde in het kader van het
vak ‘burgerschap’. De kinderen hebben plaats genomen in
de vergaderzaal van de Provinciale Staten. Een
geweldige ervaring, waarbij ze op de bestuurdersstoelen
kwamen te zitten met een microfoon voor hun neus.
Diverse camera’s in de zaal zorgden er voor dat ze ook op
een groot beeldscherm in de zaal voor een ieder goed
zichtbaar waren. Nadat de leerlingen in groepen/fracties
waren ingedeeld, kregen ze de opdracht om diverse taken
te verdelen binnen de fractie. Een voorzitter, een
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