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Algemeen
Meester en juffendag
We hebben vandaag meester- en juffendag gevierd. De
ANWB was op bezoek om de kinderen ‘Streetwise’ te
maken. De kinderen hebben genoten, met dank aan de
Coop en het dorpshuis, van een heerlijke en gezellige
lunch. Het was een groot succes! U kunt de foto’s van
Streetwise en de meester- en juffendag binnenkort op
onze website vinden. Tevens staan er foto’s op de site
van ANWB Streetwise.

Vergaderen hoort er ook bij: we komen met de
Ouderraad gemiddeld zes keer per schooljaar bij elkaar.
Wie zoeken wij?
Wij zoeken nieuwe enthousiaste ouderraadsleden die
graag willen helpen met het mede organiseren van
diverse activiteiten op school. Welke activiteiten je mee
helpt organiseren, spreken we met elkaar af. Uiteraard
afhankelijk van ieders beschikbare tijd.
Ben je geïnteresseerd om jouw bijdrage te leveren aan
de Ouderraad? Of wil je meer informatie? Neem contact
op met een van de leden van de ouderraad
thinges.nl@gmail.com of Nicole Jongman
info.bosvlinder@kitsprimair.nl
Mark Wever
Esther Lubbinge
Heleen Broekman
Judith Nijland
Jacob Waninge
Linda Huizinga
Schoolkorfbal
Op woensdag 18 en donderdag 19 april werd het
jaarlijkse schoolkorfbaltoernooi gehouden. En we
e
hebben het goed gedaan! Groep 3 en 5 hebben de 1
e
prijs behaald, groep 4 een 3 prijs. Wat heeft iedereen
goed zijn best gedaan!

Nieuwe vloer
In het deel van de school bij de groepen 3/4 t/m 7/8
(vanaf de klapdeuren) worden in de meivakantie nieuwe
vloeren gelegd. Dat betekent dat alle lokalen en de
bibliotheek leeg moeten. Dit hebben we vandaag
gedaan en hebben alles in het speellokaal en de gangen
geplaatst. Dit ziet er even niet zo netjes uit, maar is na
de vakantie weer opgelost. Dan kunnen we genieten van
een prachtige vloer.
Onderwijs
Bericht van de ouderraad
GEZOCHT: Ouderraadsleden met hart voor de school.
In het schooljaar 2018-2019 is er plek voor nieuwe
leden! Wat houdt het werk van de Ouderraad in?
Heel in het kort: het mede organiseren van allerlei
activiteiten op school, zoals onder meer het
sinterklaasfeest, de kerstviering en het verrichten van
hand- en spandiensten bij activiteiten vanuit het team.

Voorrondes NK stoepranden
Vanuit buurtsportcoaches gemeente Midden-Drenthe
worden de voorrondes van het NK stoepranden
georganiseerd op alle basisscholen in de gemeente
Midden-Drenthe. De finale van het Nederlands
Kampioenschap stoepranden vindt op 16 september
plaats in Rotterdam. Vanuit de gemeente MiddenDrenthe mogen uiteindelijk 25 leerlingen door naar deze
finale.
De voorrondes voor het NK stoepranden worden voor de
Bosvlinder gehouden op 31 mei, na schooltijd en vinden
plaats op en rondom het speelplein.
Agenda
Datum
27 april
30 apr-11
mei
16 mei
17 mei
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Activiteit
Kinderen vrij: Koningsdag
Meivakantie
luizencontrole
Jeugdverpleegkundige voor groep 7

18 mei
21 mei
23 t/m 25
mei
31 mei
12 juni
14 juni

Schoolreis groep 3 t/m 6
Rijdende popschool groep 7/8
e
2 Pinksterdag: kinderen vrij
Schoolreis groep 7/8

Moederdag
Naast dit thema zijn we ook druk bezig geweest met de
Moederdag cadeautjes. Wat iedereen gemaakt heeft is
uiteraard een verrassing. De kinderen hebben in ieder
geval goed hun best gedaan!

Jeugdverpleegkundige voor groep 2
Schoolreis groep 1/2
Bezoek Museum de Buitenplaats gr. 5/6
(Drentse Cultuur Academie)

Meivakantie
In de meivakantie is juf Natalie beide weken vrij. Juf Inge
is de 2e week vrij. Er zal dan inval op de groep
aanwezig zijn (juf Debby en juf Anja).

Oud papier
Datum: 31 mei
M. Bregman
P. Herder
R. de Bruin
J. Jansen
J. Dam
H. Klaassens
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.
Bijlagen
koorschool.pdf
flyer-natuurmonumenten-dwingelerveld.pdf
flyerjeugdloop2018.pdf

Nieuws uit de groepen
Peuter- en kinderopvang
Schoenhoesjes
Bij de ingang van de groep liggen blauwe
schoenhoesjes. Wij willen u vragen om deze om uw
schoenen heen te doen wanneer u het lokaal binnen
loopt. Dit i.v.m. hygiënische redenen.
PS: Zou u de naam van uw kind(eren) in de jas willen
schrijven?
Alvast bedankt.
Thema: ‘ik en mijn familie’
De afgelopen periode hebben we gewerkt aan het
thema: ‘ik en mijn familie’. Een aantal kinderen hebben
puk gemaakt van klei. Ook hebben we de meegebrachte
foto’s samen bekeken en besproken die in de fotoboom
hangen.
Afgelopen week hebben we de pop (baby) in bad
gedaan. We hadden nodig: warm water, zeep,
badeendje, washandje, schone kleren en een handdoek.
De kinderen mochten om de beurt de baby wassen. De
kinderen vonden het erg leuk, letter spetteren met water.

Afscheid en welkom
We hebben afscheid genomen bij de peuteropvang van:
Tess, Elinn en Nica. Wij wensen jullie heel veel succes
en plezier in groep 1.
Ook zijn er weer een aantal nieuwe kinderen op de
groep. Dit zijn Jalien, Noud, Lynte en Jesse. Wij wensen
jullie heel veel plezier bij de peuteropvang/kinderopvang!
Waterbak
Afgelopen tijd hebben we een aantal mooie zonnige
dagen gehad. Samen met de BSO kinderen hebben we
buiten de waterbak klaargezet. De kinderen hebben met
emmertjes, schepjes en zeefjes gespeeld. Wat hadden
ze een (water)pret! Ook wandelen we geregeld met de
peuters en baby’s. De baby’s vallen dan heerlijk tijdens
het wandelen in slaap.
Groetjes Natalie en Inge.

Groep 1/2
Wat een prachtig weer! In groep 1/2 hebben we
genoten, ook de reken- en taal opdrachten hebben we
buiten gedaan. Op het plein werden een aantal figuren
getekend. Daarna moest iedereen bijvoorbeeld in de
driehoek, vierkant, cirkel of rechthoek gaan staan.
Welke buurgetallen heeft 5? Dat hebben we met
stoepkrijt geschreven. De parachute hebben we ook
gebruikt. Eerst bij een kleur gaan staan en deze omhoog
houden als die werd
genoemd. Daarna het spel
met de bal en er kan zelfs
een mooie jurk van
gemaakt worden!
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spelletjes (er werd ook geschaakt)gespeeld, nagels
gelakt (ook opa’s gingen met mooie gelakte nagels
huiswaarts), gemasseerd en met lego of K’nex gebouwd
of even de verschillende werkschriften samen inkijken.
De opa’s en oma’s waren ook zeer geïnteresseerd in het
leren van de kinderen, hopelijk hebben we alle vragen
kunnen beantwoorden. De kinderen hebben genoten en
zo te zien …………… de opa’s en oma’s ook!!
Een paar heerlijke mooie dagen in april. Dus een aantal
activiteiten verplaatsten we naar buiten. Zo ook het
lunchen.

Groep 5/6
Uitnodiging ouderen van Hooghalen:
Wanneer: Dinsdagochtend 5 juni
Waar:
Dorpshuis Hooghalen
Wie:
Alle ouderen uit het dorp
Wat:
Spelletjesochtend oud met jong.

Groep 3/4
Vrijdag 13 april hadden de kinderen samen met groep 1
en 2 een opa- en oma dag georganiseerd. ’s Ochtends
zijn ze druk geweest met de voorbereidingen; koekjes
en cupcakes bakken, ballonnen ophangen, pijlen op
hangen en natuurlijk alles klaarzetten. We hebben opa’s
en oma’s uit verschillende delen van Nederland mogen
begroeten, geweldig. Leuk om de interactie tussen
opa’s en oma’s en hun kleinkinderen te zien. Er werden

Hallo ouderen van Hooghalen,
Wij nodigen jullie uit voor een spelletjesochtend in het
Dorpshuis in Hooghalen.
Onze groep 5/6 van De Bosvlinder, had een Kerstwens
en dat is een spelletjesochtend houden met zoveel
mogelijk ouderen uit het dorp.
We vinden het leuk als u oude spelletjes meeneemt van
vroeger.
De kinderen van onze groep 5/6 nemen ook spelletjes
mee, maar dan van de huidige tijd.
Wij zouden het erg leuk vinden als u allemaal komt.
We hopen u te zien op:
Dinsdag 5 juni in het Dorpshuis.
Groeten van de kinderen van groep 5/6 van IKC De
Bosvlinder.
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