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Algemeen
Geen inval
Afgelopen vrijdag was het de eerste keer voor de
Bosvlinder dat er geen invaller te vinden was. Helaas
moesten we de kinderen van groep 5/6 daarom vrij
geven. Dit is één van de redenen waarom er de
afgelopen tijd actie is gevoerd in het onderwijs.
We willen de ouders van groep 5/6 bedanken voor het
begrip dat ze hebben gehad, er zijn enkele vragen
geweest en overwegend begripvolle reacties.
We doen steeds ons uiterste best om iemand te vinden,
dit kost vaak even tijd. Het kan daardoor gebeuren dat u
pas op een laat moment bericht krijgt dat er geen
invaller te vinden is. Het kan ook gebeuren dat er veel
verschillende invallers zijn. In groep 5/6 was op
maandag t/m woensdag juf Nathalie in de groep ,
donderdag is juf Annemarie geweest, vrijdag komt juf
Melissa. Volgende week is juf Antecla helaas nog niet
terug. Juf Annemarie is er van maandag t/m donderdag.
Voor de vrijdag zoeken we nog een invaller.
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 8.3012.00 uur. U kunt dan een kijkje nemen in alle groepen;
van kinder- en peuteropvang t/m groep 8. Om het voor
de groepen behapbaar te houden, vragen we u om in te
tekenen. De lijsten hangen naast de deur van elk lokaal.
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.
De leerlingenraad verzorgt ook een activiteit. Zij hebben
een quiz gemaakt. Deze is in het speellokaal, van 10.0010.15 uur en van 11.45-12.00 uur.
Daarnaast ontvangt de leerlingenraad graag van alle
kinderen èn ouders een foto waarop ze zelf te zien zijn,
maar waarop we ook kunnen zien welk talent ze
hebben. U kunt deze foto’s t/m 20 maart aan uw zoonof dochter meegeven. Mailen mag ook, dit kan naar
info.bosvlinder@kitsprimair.nl
Al deze foto’s hangen we in school, zodat we kunnen
zien welke talenten onze school maken.

Van 10.15- 11.15 uur brengt groep 3/4 een bezoek aan
de bibliotheek, u kunt dan helaas niet in deze groep
kijken.
Agenda
Datum
19 maart
20 t/m 23
maart
22 maart
27 maart
28 maart
29 maart
30 maart
2 april

Open Dag
Groep 3/4 op bezoek bij de bibliotheek
Groep 3/4 bezoek Drents Museum
Groep 1/2 bezoek Drents Archief
Grote Rekendag
Drents veurlezen
Kinderen vrij: Goede Vrijdag
Kinderen vrij: Tweede paasdag

Oud papier
Datum: 12 april
van der Kooi
W. van Urk
J. van der Leur
M. Wasse
A. Oostenbrink
W. Wiekema
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.
Onderwijs
Rapporten
Op 19 maart krijgen de kinderen het rapport mee. Deze
datum is gekoppeld aan het moment waarop de
verschillende toetsen van het leerlingvolgsysteem zijn
afgenomen. De meeste citotoetsen worden afgenomen
in februari. We plannen daarna altijd wat extra tijd, voor
het inhalen van toetsen. Het komt in deze periode vaak
voor dat kinderen ziek zijn. Vooral dit jaar hebben we de
griepgolf flink gemerkt.
Bericht van de ouderraad
Met hulp van de ouderraad hebben we dit schooljaar al
veel leuke activiteiten georganiseerd, zoals workshops
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tijdens de kinderboekenweek, de feestelijke ouderavond,
sinterklaas, kerst, enz. Dit wordt mogelijk gemaakt door
de vrijwillige ouderbijdrage. Begin april worden de
vrijwillige ouderbijdrage en het schoolreisgeld van uw
rekening afgeschreven.
Nieuws uit de groepen
Groep 1/2
In groep 1/2 werken we aan het thema lente! We leren
over voorjaarsbloemen en jonge dieren. In de klas is een
hoek waar we oefenen om te zaaien. Samen met juf
Natalie hebben we tuinkers gezaaid. Vooraf hebben we
de benodigheden besproken. Maar er is meer nodig om
de tuinkers te laten groeien, water en zonlicht. In de klas
hebben we een potje in de kast gezet en één potje krijgt
geen water, wat gaat gebeuren? Door hier over te
praten en te voorspellen, leren de kinderen een
hypothese op te stellen.

PomPom is voor kleuters is groep 1 en 2
een bekende pop, ze leren spelenderwijs
met hem. Elke week gaat Pom Pom op
donderdag logeren. Natuurlijk komt
iedereen een keer aan de beurt. Pom
Pom is al bij veel kinderen op bezoek
geweest en heeft al een heleboel
avonturen beleefd. Met regelmaat wordt
er een speciaal bed voor hem klaar
gemaakt. Op maandag komt Pom Pom
dan weer naar school. Het kind dat Pom
Pom mee heeft gehad vertelt over het weekend en juf
leest de verhalen in de kring voor. We bekijken de
tekeningen en de foto’s die in het schrift zijn geplakt in
de kring.

Groep 3/4
Groep 3 is deze week gestart met een nieuw thema van
Lijn 3. Het gaat over “De schat”.
We leren samenstellingen lezen als rijkdom/dolfijn.
Ook leren we woorden lezen die te verdelen zijn in
klankgroepen, kar-ton/prin-ses.
Verder wordt er met spelling aandacht besteed aan de
volgende regels (spellinghulpjes):
-hond -> ik hoor een /t/ aan het eind, langer maken; dan
wordt het honden, dus schrijf ik hond met een /d/ aan
het eind.
-berg -> ik hoor een tussen –u maar schrijf hem niet
-tong -> ik hoor ng dus is schrijf /ng/
Met rekenen zijn we aan het einde van het blok en
zullen we in de loop van volgende week starten met blok
8. Hierin staan centraal:
-tweeling sommen: 2+2=4/ 6+6=12 enz.
-verliefde harten: altijd samen 10 (1 en 9/ 3 en 7/ enz.)
Verder is het splitsen erg belangrijk met de getallen t/m
20. We gaan meer met bewerkingen (sommen maken)
aan de slag.
Groep 4 is met taal aan het werk met het thema “Gek”.
We zijn nu o.a. bezig met het rijmen en het maken van
onzingedichten. Leuk maar ook nog best lastig.
Met spelling hebben we de categorieën gehad t/m 12.
Vanaf blok 6, waar we nu meestarten, gaan we werken
aan woorden met 2 categorieën; herkennen en leren
schrijven. Voorbeeld: bedanken (be: voorvoegsel
categorie 9/dank: plankwoord categorie 4/en).
Op deze manier leren de kinderen het woord te
schrijven.
De komende periode zullen ze met rekenen de tafel van
4 gaan leren. Werken met de klok. En optellingen/
aftrekkingen t/m 100 maken op verschillende manieren,
met sprongen/huppen of pijlentaal.
Peuter- en kinderopvang
De peuters zijn druk bezig geweest om eieren te verven
voor Pasen. Wat was het gezellig!
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Eieren verven in
de peutergroep
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