22 februari 2018

Algemeen
Open schoolweek
In de week van 19 t/m 23 maart is de ‘open schoolweek’.
In deze week houden verschillende openbare
basisscholen een open dag. Het thema is ‘Samen maken
we school’. Ook op de Bosvlinder doen we aan de open
schoolweek mee. Wij openen onze school voor alle
belangstellenden op donderdag 22 maart, van 8.30-12.00
uur. U kunt dan een kijkje nemen in alle groepen; van
kinder- en peuteropvang t/m groep 8. Ook kunt u om half
negen, onder het genot van een kopje koffie of thee, uitleg
krijgen over Positive Behavior Support en dan met name
over complimenten geven en goed gedrag belonen.
Gerdien Visser, onze PBS contactpersoon van Yorneo,
zal deze uitleg verzorgen.

Onderwijs
MR
Elk schooljaar komt de MR zes keer bijeen.
De agenda en de notulen zijn te vinden op de website.
Ons e-mailadres is: mr.bosvlinder@kitsprimair.nl
Talentontwikkeling
Na de voorjaarsvakantie starten we met het thema
multimedia en mediawijsheid. De kinderen kunnen dan
bijvoorbeeld leren programmeren, gaan foto’s maken of
doen een andere activiteit waarbij ze iets leren over
multimedia.
Ook is er de afgelopen week weer gekookt. De kleuters
mochten tomatensoep koken. Er wordt vol overgave
gesneden, maar vooral ook geproefd!

Positive Behavior Support
We zijn erg blij met onze PBS borden. In elk lokaal en in
de gang hangt een magneetbord. Na de voorjaarsvakantie
maken we hierop zichtbaar welke afspraak die week
geoefend wordt. Ook is daar het beloonmenu te vinden.
Zo is PBS nog meer zichtbaar voor iedereen!

Leerlingenraad
Onze school heeft een leerlingenraad. Deze raad bestaat
uit 6 kinderen uit de groepen 3 t/m 8. Dit schooljaar zitten
Kim, Mirza, Jurjen, Anouk, Jeroen en Iris in de
leerlingenraad. Voor de open dag op 22 maart heeft de
leerlingenraad uw hulp nodig: we zouden graag van alle
kinderen èn ouders een foto ontvangen waarop ze zelf te
zien zijn, maar waarop we ook kunnen zien welk talent ze
hebben. U kunt deze foto’s t/m 16 maart aan uw zoon- of
dochter meegeven. Van al deze foto’s maken we een
overzicht, zodat we kunnen zien welke talenten onze
school maken.
Kinderopvang
In de voorjaarsvakantie wordt er een extra deur in het
lokaal van de kinder- en peuteropvang geplaatst . Op
deze manier kunnen de kinderen van nog meer gebruik
maken van de buitenruimte.
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Nieuws uit de groepen
Groep 1/2
We hebben met de hele groep goed ons best gedaan en
alle vlinders zijn verdiend! De gekozen beloning (zelf
weten naast wie je gaat zitten in de kring) gaan we
vandaag verzilveren!
In de klas hebben we een letterwinkeltje gemaakt, je
kunt daar letters ‘kopen’ om bijvoorbeeld je eigen letters
van je naam te kopen. Wie moet het meeste geld
betalen en wie het minste? Het boek letterwinkeltje van
Marianne Busser en Ron Schroder staat deze week
centraal.
Na de vakantie gaan we werken over het thema de
lente. We willen graag in de buurt jonge dieren bekijken!
Weet u iemand waar we langs mogen komen?
Groep 3/4
In groep 3/4 is de beloning verdiend. De kinderen
mochten vandaag spelletjes mee naar school nemen.

Groep 5/6
Wij hadden voor taal dit keer wel een héél leuk
onderwerp, namelijk de spijsvertering. Dit was niet altijd
een erg smakelijk onderwerp maar wel grappig.
Afgelopen woensdag gingen we naar buiten, want
we gingen met de klas een proefje doen voor taal.
We hadden een fles cola en pepermuntjes.
We deden de pepermuntjes in de fles cola.
Toen gebeurde er niks. Bas zei tegen juf dat de dop
erop moest en daarna schudden. Juf de fles open
draaien, maar de cola spoot alle kanten op.
Daarna probeerde juf het nog een keer en er gebeurde
weer hetzelfde. Bas probeerde het een keer maar
helaas de prik was eruit. Dus was het proefje mislukt,
maar het was wél leuk om te doen.
Op 23 februari doen we nog twee proefjes en dat doen
een paar kinderen van groep 5/6
Die gaan vast wel beter.

AGENDA
Datum

Activiteit

23 februari

Kinderen om 12 uur vrij

26 feb-2 mrt

Voorjaarsvakantie

7 maart

Luizencontrole

20 t/m 23 mrt

Contactmiddagen
Open dag van 8.30-12.00 uur

22 maart

Groep 3/4 bezoek bibliotheek 10.1511.15 uur
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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.

Het team van
IKC de Bosvlinder wenst
iedereen een fijne
voorjaarsvakantie!
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