16-11-2017
Basisonderwijs
Agenda
Datum
17 november
20 november
22 november
5 december
13 december

Activiteit
Clinic korfbal groepen 3
Pietengym onderbouw
Workshop persoonlijke pen gr. 8b
Sinterklaas op school
Bedrijventour techniek gr. 5 en gr. 6

Ziekmelding
Ziekmeldingen kunt u telefonisch (vanaf 7.30 uur) via het
nummer van de school doorgeven of via het volgende
e-mailadres: csa@kitsprimair.nl. Wel graag even de naam
van de school 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
Oud papier
Donderdag 23 november om 19.00 uur wordt de papiercontainer weer geladen. Hiervoor zijn de volgende families
ingeroosterd. Indien u niet kunt helpen dient u zelf voor
een vervanger te zorgen. Lukt dat niet, dan graag even
melden bij Roel Vegt, zodat we niet voor verrassingen
komen te staan.
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Wijziging datum
De papiercontainer die gepland stond voor 26 april wordt
geladen op woensdagavond 25 april, in verband met het
ophalen van deze container door de fa. van den Hende.
De ouders die de papier container zullen laden hebben zijn
hiervan via de mail op de hoogte gesteld.
Ouderbijdrage
Binnenkort (in november) wordt het eerste deel van de
ouderbijdrage geïnd.
De penningmeester van de ouderraad, Remco Poelarends
is op zoek naar een nieuw lid en een reserve lid voor de
kascommissie om de kascontrole over het schooljaar
2016/2017 uit te voeren.
De kascommissie bestaat uit 2 ouders en 1 reserve lid, die
gebeld kan worden als 1 v/d 2 leden (onverhoopt) niet kan.
De kascontrole kost niet veel tijd, deze neemt ongeveer
een uurtje in beslag. Aanmelden kan bij Remco
Poelarends: email: remco.poelarends@gmail.com
Nieuwe groep
Ons IKC blijft groeien. De huidige instroomgroep is de
afgelopen periode flink gegroeid. Vanaf de januari starten
we met een 5e kleutergroep. Deze groep heeft op
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag les. De juf van
deze groep wordt tot de voorjaarsvakantie Annemarie Tol.
Na de voorjaarsvakantie komt juf Tanja terug van haar
bevallingsverlof. Zij gaat die groep 3 dagen lesgeven en juf
Annemarie 1 dag. Het lokaal voor deze groep is het
huidige peuter/BSO lokaal.
Nieuwe ruimte voor de opvang
Momenteel zijn we druk bezig met de inrichting van de
nieuwe ruimtes voor de opvang. Volgende week komt er
een nieuwe vloer in het gedeelte voor de dagopvang. We
hopen vanaf 1 december te zijn verhuisd. We zijn heel blij
met deze extra ruimte voor de opvang groepen.
PBS
Afgelopen maandag was de eerste van de twee PBS
informatieavonden voor de pedagogisch medewerkers,
ouders TSO en nieuwe leerkrachten. We vinden het
belangrijk dat binnen ons IKC er een doorgaande lijn is
m.b.t. PBS en het pedagogisch handelen. Deze avonden
worden geleid door een medewerker van Yorneo.
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Bibliotheekbezoek groep 6
Donderdag 2 november is groep 6 naar de bibliotheek
geweest. De kinderen hebben in verschillende boeken en
op de computers gezocht naar informatie. Alle vragen
konden ze in het uurtje niet beantwoorden, maar de
kinderen zijn ook na schooltijd van harte welkom. Het was
een leuk en leerzaam uurtje.

schooljaar,
Margreet.

Finale voorleeswedstrijd
Op vrijdag 3 november was de finale van
de voorleeswedstrijd van de groepen 7
en 8.
Drie voorlezers, Tristan (groep 7), Yoline
(groep 8) en Olivia (groep 8) gingen de
strijd met elkaar aan. Ze hadden alle drie
zich goed voorbereid en verschillende
boeken uitgekozen. De jury bestond dit
jaar uit onze voorleeskampioen van vorig
Alisa, meester Simon en de biebouder

Het was een spannende strijd en de verschillen waren
klein. Uiteindelijk is Olivia verkozen tot kampioen van
de school. Zij zal in maart deelnemen aan de
gemeentelijke ronde. Alvast veel succes, Olivia.
Sinterklaashulpdiploma
Op 18 november a.s. is het weer
zover: Sinterklaas is weer in ons land!
Op maandag 20 november mogen de
kinderen uit de kleutergroepen en de
groepen 3, 4 en 4/5 hun klim- en
klautertechnieken laten zien. En wie
weet.. verdienen ze daarna wel het
Sinterklaashulpdiploma! De peuters mogen deze morgen
ook mee doen.
De kinderen uit de bovenbouw (groep 5 t/m 8) komen ook
in aanmerking voor het Sinterklaashulpdiploma. Zij mogen
hun technieken tonen op dinsdag 28 november.
Om het Sinterklaashulpdiploma te behalen is geen
speciale kleding vereist. Wel is het mogelijk om in een echt
Sinterklaas- of Pieten pak naar school te komen.
Boekenactie Sint Maarten
De container met boeken, waaronder de boeken die zijn
ingezameld op de G.A. de Ridder, is geladen en is
onderweg naar Sint Maarten.
Over ongeveer 4 weken is de
container in Sint Maarten. De
stichting heeft genoeg verzameld
voor nog een tweede container
en genoeg geld om heel veel
voor de scholen te kopen.

Workshops voor de kleuters:
Spinnensafari & Kleur de natuur
Begin november kwam juf Dox bij ons op school. Een
enthousiaste juf die met de kinderen op creatieve manier
over de herfst aan het werk ging. Om te ontdekken wat
echt bij de herfst past, moet je natuurlijk naar buiten toe!
Groep 2 ging op zoek
naar spinnen en andere
kleine
kriebelbeesten. En die
zijn er zeker, als je
goed gaat speuren. Zij
hebben ook nog diertjes
bekeken
door
de
microscoop. Als echte
biologen. De kinderen
van groep 1 gingen
prachtig
gekleurde
bladeren zoeken in het
dierenpark. Zij leerden
over de kleuren die je allemaal kunt zien in de herfst. Ze
mochten daarna een herfstschilderij maken. Dit vonden ze
ontzettend leuk om te doen. De belangrijkste vraag: Mag
het mee naar huis, juf? Jazeker. Ze waren er namelijk
supertrots op!
Kortom; vier zeer geslaagde workshops!

Hartelijk bedankt aan iedereen
die heeft boeken gedoneerd.
Heather Tackling
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Korfbal
De groepen 1 en 2 hebben 2 keer
een korfbaltraining gehad tijdens de
gymles. Enthousiast werd er met de
bal gespeeld en spelletjes gedaan.
Als afsluiting hebben de kinderen
allemaal een kangoeroe diploma
gekregen!
Dankjewel voor de sportieve
kenmismaking met de korfbalsport!

Oud papier
De volgende papiercontainer wordt geladen op donderdag
14 december om 19.00 uur wordt de papier- container
weer geladen. Hiervoor zijn de volgende families
ingeroosterd.
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Digitale Enquete Hanze Hogeschool JOGG
In 2014 is de hele provincie Drenthe begonnen met de
Jongeren Op Gezond Gewicht-aanpak (JOGG). Dit is een
aanpak die zich richt op gezonde leefstijl van jongeren van
nul tot negentien jaar, waarvan gezonde voeding en
voldoende beweging onderdelen zijn. Nu, drie jaar later, wil
de provincie weten hoe het staat met de leefstijl onder
jongeren en is de opdracht gegeven dit in kaart te brengen
middels een digitale vragenlijst. Het zou fijn zijn als u hier
aan mee wilt werken, het zijn 25 vragen en duurt ongeveer
10 minuten. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de
bijgevoegde brief: Voeding en Beweging (klik op de link om
te openen.)

De kinderen van de Lieveheersbeestjes hebben ook de
schoolbieb gevonden en gaan af en toe een boekje lezen.

Het weer is niet altijd
even mooi en het wordt al
snel donker. Gelukkig mogen en kunnen de kinderen van
de Tovertuin en de Lieveheersbeestjes in het speellokaal
van de school leuke spelletjes doen. In de hal wordt in de
poppenhoek en op de grond gespeeld en flink gebouwd.

Verder kijken alle kinderen natuurlijk uit naar Sinterklaas
en zijn Pieten. Aanstaande maandag hebben de Bijtjes en
de Lieveheersbeestjes Pietengym.. En natuurlijk gaan we
weer knutselen.
Bij de Bijtjes komt Jayson
bij ons spelen en nemen
we afscheid van Thomas.
Welkom
Jayson
en
Thomas veel plezier op
de basisschool. Bij de
Tovertuin komen Tobias
en Julian erbij. Wij
wensen de broers ook
veel speelplezier.

Kinderopvang
Ouderavond ouders van de opvang
Op dinsdag 14 november was de informatieavond voor de
ouders die gebruik maken van de opvang. Ondanks de niet
zo hoge opkomst was het een geslaagde avond. Bianca
Weits van de oudercommissie gaf aan de ouders
informatie over de oudercommissie en het belang ervan.
Daarnaast werden de voorgestelde tariefswijzigingen
besproken. Tijdens deze avond meldden 6 ouders zich
aan om zitting te nemen in de oudercommissie. De nieuwe
samenstelling van de OC is: Bianca Weits, Hedwig Dekker,
Susanne Jutte, Moniek Oude Essink, Erna Oud, Danielle
de Jonge en Hendriëtte Stadman.
Tijdens het tweede gedeelte ging Simon Bijl (directeur IKC)
in gesprek met ouders over de wensen en verwachtingen
die ouders van de opvang hebben. Hieruit kwamen mooie
aanbevelingen naar voren waar we als IKC wat mee
kunnen.

Bijlagen bij de nieuwsbrief:
Bijlagen bij de nieuwsbrief worden als link toegevoegd aan
de nieuwsbrief. Via deze link word en de bijlagen op de
website geopend.
Workshop robotjes maken

email MR: mr.gaderidderschool@kitsprimair.nl
email OR: or.gaderidderschool@kitsprimair.nl
De volgende nieuwsbrief verschijnt: 30 november

Na de herfstvakantie zij we druk bezig geweest met Sint
Maarten. Natuurlijk hebben we een mooie lampion
gemaakt en goed geoefend op de liedjes. De kinderen van
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