8 februari 2018

Algemeen
Meenemen van speelgoed
Af en toe komt het voor dat kinderen spontaan speelgoed
of andere spullen meenemen naar school.
Het is natuurlijk heel leuk om iets te laten zien wat je net
hebt gekregen of om iets mee te nemen wat ‘in’ is. Het
kan gebeuren dat er, op wat voor manier ook, schade aan
het meegenomen speelgoed ontstaat. Kits Primair draagt
echter geen verantwoordelijkheid voor eigendommen van
anderen. Het is daarom van belang dat
kinderen hun “kostbaarheden” thuis laten. Het is soms erg
sneu als er toch iets stuk gaat.
Staking
De onderwijsbonden hebben de scholen in Friesland,
Groningen en Drenthe opgeroepen om op 14 februari het
werk neer te leggen. Het team van IKC de
Bosvlinder geeft hieraan gehoor. Op 14 februari wordt er
geen les gegeven. De kinderen zijn die dag vrij. Over
de achtergronden van deze actie heeft u al eerder een
mail ontvangen. Mochten er vragen zijn dan horen wij ze
graag.
Positive Behavior Support
In een PBS-school wordt gedrag gezien als een vak. Net
als taal en rekenen wordt gedrag regelmatig geoefend en
herhaald. Zo weten de leerlingen hoe het gedrag
behorende bij de gedragsverwachting er concreet uitziet.
De komende week wordt er geoefend met de afspraken
die gelden tijdens de vrije keuzemomenten;
 Ik sluit niemand buiten; zeg geen nee, maar doe
je ook mee!
 Ik pak de spullen rustig
 Ik gebruik mijn spreekstem
 Ik ben zuinig op de spullen
 Ik ruim de spullen netjes op als ik klaar ben
 Ik ben met mijn eigen werk bezig
Onderwijs
Aanmelden nieuwe leerlingen
Wordt uw zoon/dochter in het kalenderjaar 2018
4 jaar? Wilt u uw hem/haar dan zo spoedig mogelijk
aanmelden? Alvast onze hartelijk dank. We maken ook
graag een afspraak voor een kennismakingsgesprek.

Talentontwikkeling: koken
Het wekelijks koken met de leerlingen is een groot
succes. De kinderen denken er meestal goed aan om de
ingrediënten mee te nemen. In de informatiebrief hebben
we aangegeven dat we uiterlijk één week van te voren de
ingrediënten doorgeven. We hebben de afgelopen tijd
gemerkt dat we de ingrediëntenlijst een beetje moesten
bijstellen. Dit is mede afhankelijk van bijvoorbeeld de
grootte van de groep en de leeftijd van de kinderen. We
doen ons best om u zo vroeg mogelijk op de hoogte te
houden. Op 12 februari is groep 5/6 aan de beurt om
groentesoep te maken, daarna volgt er een periode
waarin een ander gerecht wordt gemaakt.
Oud papier
22 februari

Oud papier

P. Bos

M. Timmerman

G. Schuur

F. Oenema

A. Israël

J. 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.
Agenda
Datum

Activiteit

9 februari

Techniek Wolfsbos Experience groep 7/8

14 februari

Staking: school gesloten

16 februari

Westerbork groep 7/8

19 februari

Medezeggenschapsraad

21 februari

Oudercommissie kinder-peuteropvang

23 februari

Kinderen om 12 uur vrij

26 feb-2 mrt

Voorjaarsvakantie
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Nieuws uit de groepen
Groep 1/2
In het kader van de nationale voorleesdagen hebben we
een voorstelling bezocht in de bibliotheek in Smilde. Het
prentenboek Ssst! De tijger slaapt staat tijdens De
Nationale Voorleesdagen in het middelpunt. Tijgertje kon
niet slapen want hij was de volgende dag jarig en vond
het allemaal best spannend. Wie zouden er komen en zou
hij ook cadeautjes krijgen? De kinderen hebben veel
gelachen, gestampt en geholpen met het omhoog blazen
van de ballon.

Groep 3/4
We zijn bezig geweest met
het bouwen met verschillende
materialen zoals blokken,
plastic bekers en ijscostokjes.
De kinderen kregen
verschillende opdrachten
zoals bouw
een zo hoog mogelijk
gebouw, bouw een
constructie met slechts 1
blokje/beker als ondergrond of
laat een deel van je bouwwerk
uitsteken. De kinderen gingen
enthousiast aan het werk. Het
snelste resultaat had je met
de bekers. Er werd echter ook
gebouwd met verschillende
materialen. Mooi om te zien hoe er overlegd en creatief
nagedacht wordt. De kinderen leren op deze manier om
planmatig te werk te gaan.

Bijlagen
dorpshuis-ontdekplein.docx
dwingelerveld-activiteiten-vakantie.pdf
geef-een-boek-cadeau.docx

IKC De Bosvlinder
Bosweg 1
9414 BD Hooghalen
Tel:
0593 - 592317
E-mail: info.bosvlinder@kitsprimair.nl
Website: www.kitsprimair.nl/debosvlinder

IKC De Bosvlinder is onderdeel van:

