21 juni 2018

Algemeen
Ziekmelding
Ziekmeldingen kunt u telefonisch (vanaf 7.30 uur) via de
volgende nummers doorgeven:
0593-592317 (groep 1 t/m 8)
0593-535113 (kinder- en peuteropvang)
Kinderen uit de groepen 1 t/m 8 kunt u ook ziekmelden
via het volgende e-mailadres: csa@kitsprimair.nl .
Wel graag even de naam van het kindcentrum en de
groep van uw zoon of dochter vermelden.
Contactgegevens
In de schoolgids wordt u er op gewezen dat de school
moet beschikken over uw juiste adres- , telefoon- en
emailgegevens.
Wij verzoeken u wijzigingen in bovenstaande gegevens
gedurende het schooljaar door te geven aan de centrale
administratie: csa@kitsprimair.nl

Sportdag
De kinderen hebben vandaag genoten van een gezellige
sportdag. Onder leiding van enthousiaste ouders
hebben de kinderen allerlei spelletjes en sporten
gedaan. Groep 1 t/m 4 is in Hooghalen gebleven en
heeft spelletjes op het plein gedaan. Ook was er een
groot springkussen waar iedereen naar hartenlust op
kon springen. De groepen 5 t/m 8 zijn op de fiets naar
Hijken gegaan. Daar werden ’s ochtends vier clinics
gegeven. Het middagprogramma bestond uit kasti voor
groep 7/8 en slagbal voor groep 5/6. Er werd fanatiek
gespeeld tijdens dit toernooi. Alle ouders die geholpen
hebben worden heel hartelijk bedankt! We kunnen
terugkijken op een geslaagde dag!

Luizencontrole
Door de regelmatige controles kunnen we er steeds
beter voor zorgen dat we weinig hoofdluis signaleren.
Bij de hercontrole was er gelukkig geen luis meer te
zien. Na de zomervakantie stoppen enkele ouders, dus
de luizenwerkgroep kan versterking gebruiken. Wanneer
u kunt helpen, kunt u zich opgeven bij Roelien Wasse:
roelien_r@hotmail.com. De eerste controle na de
zomervakantie is op woensdag 5 september.
Onderwijs
Bericht van de Roefeldag Beilen
De Roefeldag is een dag waarop kinderen een kijkje
kunnen nemen bij bedrijven in Beilen. Deze dag wordt
gehouden op zaterdag 14 juli, van 8.30 uur-12.00 uur.
Alle kinderen van groep 3 t/m 8 kunnen meedoen.
De deelnemende bedrijven hebben een speciaal
programma voor hen opgezet. Zo wordt er iets verteld
over het bedrijf en kunnen zij vaak ook even zelf aan de
slag. Door het hele land worden deze dagen
georganiseerd door vrijwillige commissies. Kinderen
kiezen zelf een pakket met drie bedrijven die zij willen
bezoeken tijdens de Roefeldag.
Dit jaar bestaat de Roefeldag Beilen 25 jaar en sluiten
we af met een feestje. Inschrijven voor de Roefeldag
gaat digitaal en kan van 16 juni t/m 1 juli via
onderstaande link:
https://goo.gl/forms/JGqCiORd8TVXnMPA3

Kinderopvang
In verband met de ontvangst van de kinderen en
geplande activiteiten, vragen we u voor de peuteropvang
rekening te houden met de afgesproken breng- en
haaltijden. U kunt uw peuter vanaf 8.30 uur brengen, om
8.45 uur willen we graag met het programma van die
dag beginnen en dan is het fijn wanneer alle kinderen er
zijn. Wij hopen dan ook dat alle kinderen tussen 8.30 uur
en 8.45 uur gebracht zijn, zodat we gezamenlijk kunnen
starten.
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Agenda
Datum
19 juli
20 juli

Activiteit
Gezamelijke afsluiting schooljaar
Laatste schooldag, kinderen om 14.00
uur vrij

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

moet zorgen. De vlinders brengen we samen naar
buiten. We hebben geleerd en gezien dat het ongeveer
6 dagen duurt voordat de eitjes uitkomen. Een rups doet
er 19 dagen over om zich helemaal vol te eten en dan
een cocon te bouwen. De pop doet er 13 dagen over om
te veranderen in een vlinder. We sluiten het thema
samen af op vrijdag 29 juni met een ontdekpad voor alle
groepen.

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
Dinsdag 12 juni zijn we op schoolreisje geweest. De
kinderen hebben zich prima vermaakt in het Giga
Konijnenhol. Af en toe kwamen ze naar beneden om iets
te drinken. De ballenbak, het ruimteschip maar ook het
nieuwe klim- en klauterdeel waren een groot succes. Ze
zijn vooral actief aan het spelen geweest. De kinderen
waren duidelijk herkenbaar in onze schoolshirts. Nog
niet iedereen heeft het T-shirt weer ingeleverd.
Graag zo spoedig mogelijk!

Groep 5/6
Hallo allemaal. Wij zijn verleden week donderdag met
onze groep 5/6 naar het museum geweest in Eelde. Het
heet De Buitenplaats.
We vertrokken ’s morgens om kwart voor negen met de
bus naar Eelde.
Toen we aankwamen gingen we eerst iets drinken en
eten. Daarna werden we in groepjes verdeeld en
moesten we met een puzzelstukje van een standbeeld,
het standbeeld in de tuin zoeken. Daar moesten de
groepjes iets over vertellen en een presentatie houden.
Er stonden veel beelden in de tuin. Dit was erg mooi, ze
waren gemaakt van ijzer, brons, steen en glas.
Ook zagen we een wijntafel van ongeveer honderd jaar
oud. Daarin hielden ze de wijn vroeger koel. Maar ook
nu nog wordt dat gebruikt.
Toen we terug naar school reden gingen we samen met
juf Annemarie een vlog maken. Dit is bijna af.
Dit was héél erg leuk om te doen. Volgend jaar doen we
dit misschien vaker.

Op dit moment werken we rond het thema rupsen en
vlinders. Als school doen we mee met het NME project:
Vlinders in de klas. We hebben een vlinderpakket met
eitjes, rupsen en poppen ontvangen van het Groot
Koolwitje. De leerlingen zien hoe de gedaantewisseling
van eitje tot vlinder verloopt. Zo hebben we allemaal een
vlinder uit een cocon zien kruipen. Toch wel heel
bijzonder. Daarnaast ervaren ze, dat je voor de rupsen
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