29 maart 2018

Algemeen
Open Dag
Op de open dag hebben we enkele belangstellenden
mogen verwelkomen. Vooral bij de peuters en kleuters
was er belangstelling. Ook raakt onze talentenmuur al
aardig gevuld. Het geeft een mooi overzicht van alle
talenten binnen ons IKC. Mocht u nog geen foto hebben
gemaild, dan kan dit nog. We vullen de muur regelmatig
aan.

Onderwijs
Ouderenquête
Op 19 maart heeft u een mail ontvangen over de
oudertevredenheidspeiling. Op dit moment is 33% van
de vragenlijsten ingevuld. Wanneer u dit nog niet heeft
gedaan, dan kan dit vandaag nog. De einddatum is 30
maart. We zijn erg benieuwd naar uw feedback!
De Grote Rekendag
Jaarlijks wordt er een Grote Rekendag georganiseerd.
Dit is een dag die in het teken staat van rekenen. Ook dit
jaar hebben we hieraan meegedaan. Het thema van
deze dag was: ‘De school als Pakhuis’. Het doel van de
Grote Rekendag is kinderen onderzoekend laten
rekenen. Want zelf ontdekken levert inzicht op. En niet
onbelangrijk: het maakt rekenen leuk! En dat is zeker
gelukt; het was een dag vol passen, meten, wegen en
coderen. Hoeveel past er in een verhuisdoos? Hoe
breed is de doos? Hoe kun je berekenen hoeveel
boeken er in een doos passen, als je maar één boek
hebt? Allemaal onderzoeksvragen waarop de kinderen
zelf het antwoord hebben gevonden.

DOEKOE
Bij de Coop kunt u weer sparen voor sport- en
spelmaterialen voor ons IKC. Spaart u ook mee?
Meertmaond-streektaolmaond
Het Huus van de Taol organiseert ieder jaar in de
maand maart het voorlezen in het Drents op de scholen.
Vandaag hebben wij bezoek gehad van vijf veurlezers
die in alle groepen een verhaal in het Drents hebben
voorgelezen.
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Agenda
Datum
28 maart
29 maart
30 maart
2 april
5 april
10 april
11 april
18 april
19 april
26 april
27 april
30 apr-11 mei

Activiteit
Grote Rekendag
Drents veurlezen
Kinderen vrij: Goede Vrijdag
Kinderen vrij: Tweede paasdag
Voorstelling Stop!Licht! groep 3/4
Voorstelling leesvirus in bibliotheek
Beilen groep 5/6
Schoolvoetbal groep 7/8
Korfbal groep 3/4/5
Korfbal groep 6/7/8
Meester en juffendag
Kinderen vrij: Koningsdag
Meivakantie

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.
Nieuws uit de groepen
Peuter- en kinderopvang
Bij de peuter en kinderopvang wordt veel op de grond
gespeeld. We vinden het belangrijk dat dit kan op een
schone vloer. De kinderen doen hun schoenen uit als ze
in het lokaal zijn. Wanneer u het wenselijk vindt kunt u
uw zoon of dochter pantoffels, dikkere (anti-slip)sokken
of gymschoentjes meegeven. Er staat binnenkort ook
een bak met blauwe overschoenen, deze kunt u over uw
schoenen aantrekken wanneer u het lokaal binnen gaat.
Zo houden we het met elkaar schoon voor de kinderen!
Groep 1/2
Door de goede verzorging hadden we in razend tempo
mooie, groene tuinkers!
We hebben geleerd dat je tuinkers kunt eten. Op een
cracker met wat boter mocht iedereen zijn/haar eigen
tuinkers gaan proeven. De reacties waren positief! Het
was lekkerder dan patat en het smaakt verrukkelijk.
Stefan wilde graag experimenteren. Hij vertelde ons dat
je gekleurd water kan maken. De meiden van groep 2
wilden dat wel eens zien! Een bakje, water, lepel en
crêpepapier, dat was nodig volgens Stefan. We stonden

versteld van de uitkomst, inderdaad gekleurd water! Het
effect in de wasbak was nog even nagenieten.

We zijn afgelopen dinsdag naar het Drents Archief
geweest. Voor sommigen best even spannend in zo’n
grote bus. In de groep hebben we een oude foto van
een meisje met een hoepel bekeken er er samen over
gepraat. Wie zou dit meisje zijn. In het Drents Archief
gingen we letterlijk op zoek naar antwoorden. Eerst
gingen we op zoek naar 4 archiefdozen. Daarin zaten
allemaal spullen van vroeger. Maar ook een
vriendenboek en dagboek. Die van vroeger zagen er wel
wat anders uit dan die van nu. Dit konden we mooi
vergelijken.In het poeziealbum stond haar voornaam
Jetje en in haar dagboek haar achternaam Gratema.
Daarna mochten we foto’s, kranten en plaatjes gaan
archiveren in de kelder. Tot slot nog een spel op de
computer. De kinderen hebben enthousiast meegedaan.
De meeste ouders hebben al
even gekeken.
Henk Timmer heeft gezorgd voor
kuikentjes in de gang. Dit tot
groot genoegen van veel
kinderen die er niet bij weg zijn te
slaan.
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Kleine impressie van de grote rekendag!

Ook hadden we de opdracht om van te voren te
overleggen en aan de hand van knipbladen met foto’s te
bekijken wat we zouden verwachten te zien aan en in
het gebouw. Het gebouw is ontworpen door architect
Jacobus van Lokhorst.
We kregen drie richtlijnen waarop we moesten letten:
-het gebouw moest sjiek zijn
-belangrijke mensen moesten te zien zijn
-versieringen aan het gebouw
De kinderen kunnen u daar vast meer over vertellen.
Het was een leuke en leerzame ochtend.

Groep 3/4
Dinsdag zijn we met de groep naar het Drents Museum
geweest. Op school hadden we al twee keer een les ter
voorbereiding op het bezoek gedaan. We hadden alvast
gekeken en gesproken over wat voorwerpen/beelden
ons kunnen vertellen.
Bijvoorbeeld door de vorm, kleur en het materiaal
waarvan ze gemaakt zijn. In het museum werden we
verdeeld in twee groepen. De ene groep begon met het
knutselen van bijv. een stoere kast, een enge lamp of
een verdrietige kast. Hoe laat je zien dat een voorwerp
stoer, eng of verdrietig is. Met de andere groep hebben
we twee zalen bekeken en naar voorwerpen gekeken,
wat zouden ze ons willen vertellen als ze zouden
kunnen praten…en hierover hebben we gesproken en
geleerd. Ook hebben we de stoel van meneer Rietveld
bekeken. Deze stoel was onderdeel van onze opdracht.

Vrijdag 13 april willen we graag de opa’s en oma’s van
de kinderen van groep 3 en 4 uitnodigen in de klas. In
het kader van de kerstgedachte had onze groep bedacht
iets te gaan doen met ‘anderen’/’voor anderen’. De
kinderen willen graag gezelschapspelletjes doen of
voorlezen en de opa’s en oma’s verwennen deze dag.
De opa’s en oma’s zijn van harte welkom van 11.0011.45 uur.
Groep 5/6
Groep 5/6 heeft vandaag een bezoek gebracht aan de
Vries Mechanisatie in Beilen. Dit is in het kader van de
Techniek Bedrijventour die wordt georganiseerd door
Lifestyle van Kits Primair. Per abuis is dit bezoek niet
vermeld in de agenda van de vorige nieuwsbrief. Onze
excuses hiervoor.
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Groep 7/8
Schoolvoetbaltoernooi
Het schoolvoetbaltoernooi voor groep 7/8 zal dit jaar
gespeeld worden op woensdag 11 april op Sportpark
Noord-West te Beilen.
Zij proberen het toernooi te laten beginnen rond het
tijdstip van 14.45 uur. De juiste tijden zullen wij zo
spoedig mogelijk laten horen middels het programma.
Mocht het toernooi door slechte
weersomstandigheden niet door kunnen gaan dan is de
uitwijkdatum 18 april.

Website
Meer foto’s van de diverse activiteiten vindt u binnenkort
op de website.
Op vrijdag 30 maart en maandag 2 april zijn de
kinderen vrij in verband met Goede vrijdag en 2e
Paasdag. Wij wensen u een fijn Paasweekend!
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