12 april 2018

Algemeen
Meester en juffendag
Op donderdag 26 april vieren alle juffen en de meester
hun verjaardag. Op die dag krijgen we bezoek van
ANWB Streetwise en er is voor de groepen 1 t/m 8 een
gezamenlijke lunch in het dorpshuis. De kinderen
hoeven deze dag dus geen eten of drinken mee te
nemen, de lunch en de fruitpauze worden verzorgd. De
kinderen die dat willen, mogen verkleed op school
komen.
Plein
We hebben de laatste tijd veel last van beschadigingen
en afval op het plein, dat ’s avonds of in het weekend
veroorzaakt wordt. Dit vinden we erg vervelend. Het
zorgt ervoor dat
de kinderen niet
vrij kunnen spelen
op een schoon en
veilig plein.
Daarnaast kost
het ook nog geld
om alles weer te
repareren, terwijl
we dat liever aan
de kinderen willen
besteden. De
wijkagent komt wat vaker langs en de mensen van de
Soos houden ook een oogje in het zeil. Wilt u ons ook
meehelpen het plein veilig, heel en netjes te houden?
Wanneer u iets ziet kunt u dit melden via
info.bosvlinder@kitsprimair.nl. Alvast bedankt voor uw
hulp!
PBS
In verband met ander nieuws is
het even rustig geweest in de
nieuwsbrieven met betrekking tot
PBS. Toch gaat het in de
groepen gewoon door. De
kinderen werken nu nog aan een
individuele beloning. Wanneer ze
vijf muntjes hebben gespaard,
kunnen ze een beloning kiezen
van het beloonmenu.
Na de meivakantie worden de
munten weer gespaard voor de
hele groep. Dat kunt u zien door

de vlinders die op de bloemen worden gehangen, op het
PBS bord bij ingang.
Onderwijs
Bericht van de ouderraad
Elke maandagochtend komt Henk Horlings langs om
met de kinderen te koken en bakken. Dit waarderen wij
enorm! Alle kinderen zijn ook super enthousiast!
Het is een erg leuke manier om de kinderen eten te
laten ruiken, voelen en proeven! Ook leren ze om te
gaan met de verschillende materialen in de keuken. Zo
kunnen de kinderen ook een keer voor hun ouders iets
lekkers klaar maken.
Begin april was Henk druk bezig met het maken van
appelflappen met de kinderen toen we hem kwamen
verrassen met een potje met een bedrag van 50 euro
erin. Mocht Henk nog iets missen in de keuken, zoals
ingrediënten of keukengerei, dan kan hij gebruik maken
van dat geldbedrag.
Met vriendelijke groet,
De ouderraad.

JOGG
Vanaf week 3 organiseert Jongeren Op Gezond Gewicht
(JOGG) Midden-Drenthe de actie ‘School van de Week’.
Elke week wordt er een basisschool verkozen tot
‘School van de Week’. Alle leerlingen van deze
basisschool kunnen in de desbetreffende week met 50%
korting zwemmen bij de zwembaden in Midden-Drenthe.
Dit zal zijn op de woensdag of zaterdagmiddag. Alle
basisscholen in de gemeente komen aan de beurt
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tijdens de actie, ook de school van uw kind. Met de actie
wil het JOGG-team de kinderen stimuleren om meer te
bewegen en om de zwemveiligheid en het vrij zwemmen
te stimuleren. De kinderen zullen week 16 een
kortingskaartje meekrijgen naar huis en mogen in week
17 met korting zwemmen. Dit initiatief is tot stand
gekomen door de zwembaden en JOGG MiddenDrenthe. Er wordt gehoopt dat zoveel mogelijk kinderen
gebruik van dit leuke aanbod. Het zal natuurlijk leuk zijn
als uw kind met vriendjes en vriendinnetjes een leuke
middag gaat zwemmen!
Let op! Kinderen, die niet in het bezit zijn van een
zwemdiploma, zijn verplicht om met volwassen
begeleiding naar het zwembad toe te komen.
De week waarin IKC de Bosvlinder School van de Week
zal zijn is: WEEK 17

Agenda
Datum
17 en 18 april
18 april
19 april
26 april
27 april
30 apr-11 mei

kijkje mochten nemen bij hun kleinkind(eren). Nadat zij
koffie en thee hadden ingeschonken zijn we met z’n
allen in de kring gaan zitten. De kinderen hebben het
goedemorgen liedje gezongen en we hebben de dagen
van de week opgenoemd. Om weer terug te komen op
het thema hebben we gesproken over wie er bij hun in
huis woont. De kinderen konden dit al goed benoemen.
Na de kring mochten de kinderen een fotolijstje plakken
samen met hun opa en/of oma. Er zijn ook mooie foto’s
gemaakt! Om 10:00 uur hebben we afgerond.
Bedankt voor jullie aanwezigheid! Het was een
geslaagde ochtend.
Drents voorlezen
Donderdag 29 maart hebben we visite gehad van Huus
van de Taol. Er is voorgelezen in het Drents. Na het
verhaal hebben we nog een liedje geleerd. Tenslotte
hebben de kinderen gesmuld van een lekker chocolade
eitje.

Activiteit
IEP eindtoets voor groep 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.

Geitjes op bezoek
Donderdag 29 maart waren er 2 jonge geitjes buiten, die
wij mochten knuffelen en aaien. Wat waren ze lief!

Geitjes
aaien

Bijlagen
Baby- en peuterspeelochtend /zie link hieronder
flyer-speelochtend-17-april.pdf

Nieuws uit de groepen
Peuter- en kinderopvang
Opa en oma ochtend
Bij de kinderopvang zijn we begonnen met het thema: ‘ik
en mijn familie’. Om aan te sluiten op dit thema hadden
we op donderdag 5 april een opa en oma ochtend
georganiseerd. Er waren veel opa’s en oma’s die een
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Tink training
Alle pedagogisch medewerkers binnen Kits Primair zijn
gestart met de cursus: ‘Tink’.
Om kinderen in de kinderopvang goede emotionele en
educatieve ondersteuning te bieden, maken wij gebruik
van interactievaardigheden. Met de Tink- training
optimaliseren alle pedagogisch medewerkers hun taalen interactievaardigheden.
Groetjes Natalie en Inge
Groep 1/2
Morgen is de opa en oma verwendag! In de klas zijn we
druk bezig met de voorbereidingen. Waar houden opa’s
en oma’s van en wat hebben we nodig? De uitnodigen
zijn verstuurd, de taken zijn af, wij hebben er zin in! Na
deze dag sluiten we het thema familie af, graag willen
we de foto’s tot de meivakantie in de klas laten hangen.
Op 26 april vieren we op school meester en juffendag!
Deze dag mogen de verkleed op school komen.
Groep 5/6
Techniekbedrijventour
Onze groep is verleden week naar mechanisatiebedrijf
De Vries in Beilen geweest.
We werden opgehaald met de bus. Het was een kort
ritje maar wel gezellig.
Er was ook een andere school uit Beilen, de Harm
Smeengeschool. We werden in vier groepen verdeeld
en kregen een rondleiding door het hele bedrijf. Wat het
mooiste was, is dat we in en op die hele grote machines
mochten zoals een hakselaar, een tractor, een verrijker.
De mensen die de rondleiding verzorgden konden alles
duidelijk en leuk vertellen. We kregen ook nog drinken
en een koekje.

In de klas zijn we natuurlijk bezig met rekenen, taal,
spelling etc. wij gaan deze week beginnen met een
nieuw thema van taal: De Jungle.
Alle kinderen mogen boeken en knuffels of iets anders
meenemen wat te maken heeft met de jungle.
Afsluiting leesvirus
Hallo allemaal
Dinsdag is groep 5/6 naar de bibliotheek in Beilen
geweest, voor de afsluiting van leesvirus. Er werden ons
twee verhalen verteld en kinderen mochten mee spelen.
Er waren ook nog een school van Beilen en een school
van Hijken. Een meester moest mee doen van de
mevrouw die heeft het georganiseerd en die zei dat de
meester mee moest doen. En toen hij mee moest doen
dacht hij dat het een grapje was. Maar hij moest echt
mee doen. En in het begin moesten we een knikker
pakken om een boek te kiezen welke we het leukst
vonden. ‘Timo en de oppasninja’ had gewonnen. Aan
het eind kregen we nog een tasje met een deurhanger
van leesvirus en een zak spekjes. Toen het was
afgelopen gingen we in auto’s terug naar school en
gelijk buitenspelen.
Geschreven door Hannah en Kim.
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Groep 7/8
Woensdag 11 april hebben veel jongens en meisjes
meegedaan aan het voetbaltoernooi in Beilen. Het
jongensteam stond voor de zware klus om het team van
De Lindelaar uit Westerbork en De Eshorst uit Beilen te
verslaan. Jammer genoeg werd er nipt verloren. In de
laatste poulewedstrijd werd prima gelijkgespeeld tegen
Hijken.
Voor de meisjes begon het tournooi uitstekend en met
maar liefst 5-0 werd er gewonnen van de Harm
Smeengeschool uit Beilen. Ook de meisjes van De
Ridderschool en het tweede team van De Lindelaar
moesten het onderspit delven. Met 3-0 en 1-0 werden ze
naar huis gestuurd. In de halve finale bleek het eerste
team van De Lindelaar net even iets te sterk te zijn en
werd er met 1-0 verloren. Maar toch hebben ze een
uitstekende prestatie neergezet.
Alle begeleiders, vervoerders en supporters worden heel
hartelijk bedankt voor hun geleverde bijdrage.
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