25 mei 2018

Algemeen
Nieuwe vloer
In de meivakantie is er hard gewerkt om in de lokalen en
gang bij de groepen 3/4, 5/6 en 7/8 een nieuwe vloer te
leggen. De eerste maandag na de vakantie hebben de
kinderen van groep 7/8 geholpen om alle tafels en
stoelen weer in de lokalen te zetten. Tegen 9 uur kon
iedereen weer in de klas aan het werk. Het ziet er nu al
een stuk netter uit. In de zomervakantie krijgt het andere
deel van de school een nieuwe vloer.

Onderwijs
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.

Oud papier
Datum: 31 mei
M. Bregman
R. de Bruin
J. Dam

P. Herder
J. Jansen
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.
Nieuws uit de groepen
Peuter- en kinderopvang
Voelwand/muziekmuur
Materialen gezocht! Wij zouden buiten graag een
voelwand/muziekmuur willen maken. Heeft u nog
paletten, oude pannen, metalen staafjes, sponsjes,
potjes, borstels enz.? Breng ze naar de groep, wij zijn
daar erg blij mee!
Alvast bedankt!

Agenda
Datum
23 t/m 25
mei
31 mei
12 juni
14 juni
19 juni
21 juni

Activiteit
Schoolreis groep 7/8
Jeugdverpleegkundige voor groep 2
NK stoepranden
Schoolreis groep 1/2
Bezoek Museum de Buitenplaats gr. 5/6
(Drentse Cultuur Academie)
Jeugdverpleegkundige voor groep 7
Sportdag

Namen in de jassen:
Wilt u bij uw kind(eren) de naam in de jas schrijven? Het
gebeurt wel eens dat kinderen een andere jas van de
kapstok pakken .
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Schoenhoesjes/pantoffels
Fijn dat ouders bij binnenkomst de schoenhoesjes
aantrekken en hun kind(eren) binnen schoenen mee
hebben gegeven. Top!

iedereen het boek een dag mee naar huis. Het begint
met hééél hééél lang geleden……..
Alvast veel leesplezier gewenst!

Boeken uitleen
Lezen en voorgelezen worden is erg belangrijk voor de
(taal)ontwikkeling van kinderen.
Wilt u eraan denken dat elke donderdag de boeken weer
ingeleverd worden op de groep? Uw kind mag (alleen)
een ander boekje kiezen als de ‘vorige’ ingeleverd is.
Meivakantie
In de meivakantie zijn we een ochtend naar landgoed
Het Grote Zand geweest. Daar hebben we gedanst met
Koos Konijn en vervolgens gesprongen op het
springkussen en gespeeld in de speeltuin. Ook hebben
we gezellig gepicknickt. We
hadden vers fruit mee en
fruithapjes voor de kleintjes.
Het was erg gezellig!
Moederdag/Vaderdag
Hopelijk waren alle
moeders blij met hun
Moederdag cadeautje. We
zijn inmiddels alweer
begonnen te knutselen voor
Vaderdag.

Dinsdag 12 juni gaan we samen met de kleutergroep uit
Hijken op schoolreis naar Giga Konijnenhol in Beerze.
Aanstaande maandag krijgen de kinderen een brief mee
met meer informatie.
Groep 7/8
Datum jeugdverpleegkundige groep 7
Het bezoek van de jeugdverpleegkundige voor groep 7
is verschoven naar een andere datum. De screening is
nu op dinsdag 19 juni.

Groep1/2
In de kleutergroep spelen en werken we op dit moment
over het thema dinosaurussen. Een interessant thema
die zeker ook leeft bij de kleuters. Buiten is er een heus
dino-eiland waar een aantal kinderen spannende
avonturen beleven. We zijn bezig met een experiment;
namelijk zelf botten maken. Spannend!! De kinderen
konden aangeven of ze dachten dat het zou lukken of
niet…………..Spons in een emmer, afdekken met zand.
Een kan vullen met water, tafelzout toevoegen en door
roeren tot het water niet meer helder is. Dit mengsel in
de emmer doen. Dan laat je de emmer een week staan
en als het goed is hebben we dan botten gemaakt. We
gaan het zien vrijdag!!
Natuurlijk lezen we ook veel over de dinosaurussen.
Hoe wordt eigenlijk een boek gemaakt was de vraag.
Dus aan de slag, hoe ziet een boek eruit? Een boek
heeft een voorkant, achterkant, kaft, rug en bladzijden.
De schrijver bedenkt het verhaal en de illustrator maakt
tekeningen. Kunnen wij dat ook? Dat hebben we
geprobeerd, we hebben een tekst gemaakt met
tekeningen. De kinderen leren op deze manier samen te
werken en met elkaar te overleggen. Binnenkort mag
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