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Basisonderwijs
Agenda
Datum
26 januari

Activiteit
Techniek Wolfsbos groep 8a
Brandveiligheidslessen
groep 2, 3, en 6/7
Brandveiligheidslessen
groep 4, 4/5 5 en 6
Brandveiligheidslessen
groep 7 en 8
Uitleg Drentse kinderjury groep 8
Techniek Wolfsbos, groep 8b

29 januari
30 januari
1 februari
6 februari
16 februari

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.

Oud papier
Donderdag 1 februari 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.

fam.
fam.
fam.
fam.
fam.
fam.
fam.
fam.
fam.
fam.
fam.
fam.

Eising
Ensing
Ester
Fidom
Fleurke
Flokstra
Fransens
Gerding
Gerrits
Gils
Sophie
Gils
Fabiënne, Zoë
Haak

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
Problemen rondom oud papier inzameling en overige
zaken.
In het weekeinde van 20/21 januari was er oud papier
geplaatst onder de overkapping van de fietsenstalling. In
de Spiekbrief is eerder gevraagd om dit niet te doen. Op
twee plekken op het plein is oud papier in brand gestoken.
Dit kan, als het tegen zit, tot grote gevolgen leiden.
We verzoeken U dringend om alleen tijdens schooluren
oud papier te plaatsen. Ook dient het oud papier netjes
gebundeld of in dozen te worden aangeleverd.
Op maandagochtend vinden we wekelijks op het plein de
“rommel ” van hangjongeren. Veel lege blikjes, flessen en
kapot gegooide (sterke drank) flessen. We hebben
hierover contact opgenomen met de jongerenwerker en
wijkagent.
U zult begrijpen dat we bezorgd zijn over deze
ontwikkelingen.
Alvast bedankt voor uw medewerking,
Roel Vegt Coördinator oud papier / conciërge
Vrijwilligers gezocht
In de vorige nieuwsbrief stond een oproepje voor
vrijwilligers op het plein.
Inmiddels heeft een aantal ouders zich gemeld. Daar zijn
we blij mee. We kunnen echter nog mensen gebruiken die
op oproepbasis beschikbaar zijn. Vindt u het leuk om met
kinderen om te gaan en bent u beschikbaar voor hulp op
het plein, neemt u dan contact op met Diana Eleveld
via az@kitsprimair.nl.
In het vorige bericht is helaas een foutje gemaakt.
De vergoeding voor de hulp op het plein is € 6,75 in plaats
van € 9,00 per keer voor de pleindienst van een uur.

Coördinator Roel Vegt (r.vegt1@telfort.nl; 06-42211127)
De medewerksters op het plein worden geïnformeerd over
het PBS (positive behaviour support) dat ook door de
teamleden in de school wordt toegepast.
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Kits Primair is voor één of meerdere locaties per direct
op zoek naar:
 Enthousiaste schoonmakers m/v voor 10 tot 30
uur per week
voor het schoonmaken van onze IKC’s in de regio
Beilen, Hijken, Hooghalen

Kinderopvang

Meer informatie over de organisatie en de vacatures is te
vinden op onze website: www.kitsprimair.nl.
Voor meer informatie over de vacatures kunt u bellen met
Grietje Meinen (beleidsmedewerker P&O bij Stichting Kits
Primair)
0593-535107. Wij zien uw sollicitatie graag voor 2 februari
a.s. tegemoet via sollicitatie@kitsprimair.nl.

Wij zijn ook al twee weken druk bezig met het Puk thema
HATSJOE. Erg leuk om te zien. De kinderen van de Bijtjes
hebben een echte ziekenhoek en de doktoren en zusters
lopen af en aan.

Project “Ssst de tijger slaapt”.
Een keer per jaar houden we een
gezamenlijk project met de kinderen van
de voorschoolse opvang, alle peuters
en kleuters van Beilen.
Dit bevordert een goede samenwerking
maar het geeft ook een grotere beleving
van het thema!
Het thema is feest, maar ook dieren staan centraal. Dit
naar aanleiding van het boek “Ssst de tijger slaapt”, wat
centraal staat bij de Nationale voorleesdagen.
We zijn al enthousiast geraakt doordat 2 biebouders dit
boek op een fantastische manier aan de kinderen hebben
voorgelezen, uitgebeeld met zelfgemaakte dieren van het
verhaal. Het gaat over de voorbereiding van het
verjaardagsfeest van tijger door zijn vrienden, terwijl tijger
zelf slaapt. Nu gaan wij in de klassen het thema verder
uitdiepen van 24 januari t/m vrijdag 9 februari. Dit ronden
we op een leuke manier af, maar de echte afsluiting voor
de kleuters vindt iets later plaats , op vrijdag 23 februari,
dan
maken wij er ook een feest van. Niet het
verjaardagsfeest van tijger maar van alle juffen van de
kleuters. Iedereen veel plezier gewenst met dit project!

Afgelopen donderdag was de opening/inloop van ons
nieuwe plekje. Het was erg gezellig en zeer geslaagd. Veel
mensen kwamen kijken en we kregen zelfs een bloemetje
van onze buren Stichting dierenweide Stroomdal.
Nogmaals bedankt.

Van 24 januari tot en met 3 februari zijn er de nationale
voorleesdagen dit jaar met het boekje SSSST de Tijger
slaapt. Dit boekje zal de komende dagen voorgelezen
worden bij de lieveheersbeestjes en de Bijtjes.
De Tovertuin is erg aan het groeien en op sommige dagen
hebben we veel kinderen. Gelukkig mogen wij gebruik
maken van het speellokaal en het handvaardigheid lokaal
in de school. Een aantal kinderen heeft gebrainstormd over
wat we misschien allemaal wel niet kunnen doen met/in de
beschikbare ruimtes. Er zijn al een hele boel ideeën. We
proberen al een beetje het een en ander uit.
Bij de Bijtjes hebben we een nieuw kindje op de groep,
Stan. Bij de Lieveheersbeestjes komt Kira bij ons en haar
grote broer Iwan komt weer bij de Tovertuin.

SPORTDAG Beilen 2018
De sportdag Beilen voor groep 5 t/m 8 vindt sinds een
paar jaar weer plaats op Sportpark Noord West op vrijdag
25 mei 2018 met als uitwijkdatum 1 juni 2018. Beste
(groot)ouders, noteert u deze data alvast in uw kalender en
kom kijken of nog beter, help ons met het begeleiden van
de leerlingen bij de sportieve onderdelen. Uw hulp wordt
bijzonder gewaardeerd. In een latere nieuwsbrief kunt u
zich opgeven om te helpen.
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Oud papier
De volgende papiercontainer wordt geladen op donderdag
22 februari om 19.00 uur wordt de papier- container weer
geladen. Hiervoor zijn de volgende families ingeroosterd.
fam.
Haan
fam.
van
Halen
fam.
Haneveer
fam.
Harms
fam.
Hartsink
fam.
Heesterman
fam.
Hegen
fam.
Heijnen
fam.
Herlaar
fam.
Hoek
fam.
Hofman
fam.
Holterman

Bijlagen bij de nieuwsbrief:
Bijlagen bij de nieuwsbrief worden als link toegevoegd aan
de nieuwsbrief. Via deze link worden de bijlagen op de
website geopend.
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email MR: mr.gaderidderschool@kitsprimair.nl
email OR: or.gaderidderschool@kitsprimair.nl

De volgende nieuwsbrief verschijnt: 8 februari
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