7 juni 2018

Algemeen
Verkeersveiligheid
We merken dat het steeds drukker wordt rond ons IKC.
Dat betekent ook dat we met elkaar nog beter moeten
letten op de veiligheid van de kinderen. We willen graag
dat onze kinderen veilig van en naar het IKC kunnen
gaan. Wij vragen u daarom om bij het wegbrengen van
uw zoon of dochter gebruik te maken van de
parkeerplaatsen. Voor de school is een gele markering
op de stoep, wilt u voorbij de gele markering stoppen om
uw zoon of dochter af te zetten? Dan kunnen de
kinderen die met de fiets naar school komen veilig het
plein op gaan en verlaten. Door ons aan de
verkeersregels te houden, zorgen we samen voor een
veilige leefomgeving van de kinderen!
Bieb ouders gevraagd
Elke maandagmiddag kunnen de kinderen boeken ruilen
in de schoolbibliotheek. We weten allemaal dat veel
lezen belangrijk is voor taal- en leesontwikkeling. Er zijn
een aantal enthousiaste ouders de laatste jaren
behulpzaam geweest bij het uitlenen van de boeken.
Heel hartelijk bedankt voor de hulp. Een aantal ouders
wil het stokje graag doorgeven. Vandaar deze oproep
om te helpen bij het uitlenen. Uw hulp is in de vorm van
één keer in de drie weken op maandagmiddag. Heeft u
vragen en/of belangstelling om mee te helpen, dan kunt
u dat aangeven bij Annelies.
Annelies.joling@kitsprimair.nl
Onderwijs
Vakantierooster schooljaar 2018-2019
Herfstvakantie
22 t/m 26 okt.2018
Kerstvakantie
24 dec. 2018 t/m 4 jan. 2019
Voorjaarsvakantie
18 t/m 22 feb. 2019
Paasvakantie
19 t/m 22 apr. 2019
Meivakantie
23 april t/m 3 mei 2019
Hemelvaart
30 t/m 31 mei 2019
Pinkstervakantie
10 juni 2019
Zomervakantie
15 juli t/m 23 aug. 2019
VakantieBieb
E‐books voor het hele gezin met de VakantieBieb
Dankzij de VakantieBieb blijven duizenden kinderen in
de zomer doorlezen. Dat is een geweldige ontwikkeling,
want doorlezen in de zomer voorkomt een terugval van
het AVI‐niveau. De VakantieBieb stimuleert kinderen om
te lezen tijdens de zomervakantie en biedt E-books voor

het hele gezin. De app is te downloaden in de App Store
en Google Play Store en is een zomercadeautje van de
Bibliotheek. U hoeft hiervoor geen lid te zijn. Van 1 juli
tot en met 31 augustus kunnen zowel uw kinderen als
uzelf genieten van meer dan 60 E‐books.
Om het lezen deze vakantie extra leuk te maken voor
uw kinderen, maken ze kans op een iPad mini door uit te
leggen wat hun favoriete E‐book uit de VakantieBieb is
en waarom. Informatie over deelname en
spelvoorwaarden vindt u op www.vakantiebieb.nl.

Oud papier
Ieder jaar maakt de ouderraad een indeling voor het
ophalen van oud papier. Hiervoor maken zij gebruik van
een namenlijst en de telefoonnummers. In het kader van
de Algemene Verordening Gegevensbescherming
kunnen wij dit niet zomaar doorgeven. Wanneer u
bezwaar heeft tegen het doorgeven van uw naam en
telefoonnummer kunt u dit kenbaar maken door voor
donderdag 14 juni een mail te sturen naar:
info.bosvlinder@kitsprimair.nl
Kinderopvang
Onlangs hebben alle ouders van de kinderopvang een
brief ontvangen over het verzorgen van de opvang
tijdens de vakanties vanuit drie hoofdlocaties: G.A. de
Ridder in Beilen, Prinses Margriet in Smilde en Groene
Borg in Westerbork. Wij willen graag van u weten
wanneer uw kind(eren) in de zomervakantie gebruik
maakt van de opvang. Denk u aan het invullen van het
overzicht? We zien het graag vóór 15 juni a.s. ingevuld
retour via kinderopvang@kitsprimair.nl
Agenda
Datum
12 juni
14 juni
19 juni
21 juni
19 juli
20 juli
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Activiteit
Schoolreis groep 1/2
Bezoek Museum de Buitenplaats gr. 5/6
(Drentse Cultuur Academie)
Jeugdverpleegkundige voor groep 7
Sportdag
Gezamelijke afsluiting schooljaar
Laatste schooldag

Oud papier
Datum: 12 juli
E. Blaauw
H. van Boven
Broekhuis

onze vinger. De kinderen van groep 2 schrijven als
afsluiting de krulstaarten op papier. De kinderen van
groep 1 doen ook altijd erg enthousiast mee. Tijdens het
kiezen uit de kast laat Ruben zien dat hij ook prima een
krulstaart kan schrijven in het zand –en schrijfbord.

Jager
B. Oostenbrink
P. Toppen

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
Groep 1/2
Aanstaande dinsdag is het zo ver, dan gaan we op
schoolreis naar het Giga Konijnenhol samen met de
kleuters uit Hijken. We zijn al aan het aftellen. Vandaar
ons thema schoolreisje/ op stap. We hebben het over
vervoer, dagjes uit, waar kun je naar toe en waar ben je
wel eens geweest?
De letter g van glijbaan en de i van wip staan tijdens dit
thema centraal.
Deze week bouwen de kinderen in groepen aan een
viaduct. Ze zijn zo fanatiek dat we in de gang uit moeten
kijken waar we lopen. Er wordt vakkundig gebouwd en
overlegd, talent is er zeker! Dat is te zien.

In groep 1 en 2 besteden we aandacht aan het
voorbereidend lezen en schrijven. Dit zijn vaak korte
activiteiten in de grote groep.
Voor het voorbereidend schrijven gebruiken we de
methode Pennenstreken. De activiteit start met een
verhaal. Deze keer gingen de koning en de boer allebei
wandelen met hun varkens. Onderweg kwamen ze
elkaar tegen en wisten toen niet meer welke varkens
van wie waren. Wat kunnen ze doen? De kinderen
komen dan met ideeën maar de koning ook. De varkens
van de koning kregen een dubbele krul in hun staart, erg
koninklijk. Vervolgens doen we grove motorische
oefeningen rond het verhaal. Schrijven we de
krulstaarten in de lucht met twee vuisten, één vuist en

Groep 5/6
Volgende week op donderdag 14 juni, brengt groep 5/6
een bezoek aan museum De Buitenplaats in Eelde.
De kinderen moeten gewoon hun fruit, drinken en lunch
meenemen.
We zijn tegen lunchtijd weer terug op school.
Spelletjesochtend.
De kinderen van onze groep hebben dinsdag 5 juni hun
Kerstwens in vervulling zien gaan.
De wens was om een spelletjesochtend te doen met de
ouderen in het Dorpshuis. Zowel oudhollandse
spelletjes, als moderne spelletjes, als ook spelletjes op
het Chromebook werden fanatiek gespeeld.
De kinderen kregen lekkere limonade en een koekje.
Iedereen heeft zich prima vermaakt.
We hopen dat onze school nog een keer iets met de
ouderen kunnen doen.
Wij, groep 5/6, hebben samen met de ouderen een hele
gezellige spelletjesochtend gehad.
Ander nieuws van de groep.
We zijn bezig geweest met taal met het thema Jungle.
Hierover zijn presentaties gehouden in de klas. Iedereen
was erg druk en leuk bezig. De presentaties verliepen
goed en de kinderen hadden leuke knutselwerkjes en/of
kleding gemaakt.
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