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Algemeen
Opening zonnepanelen
De leden van de Energie Coöperatie Hooghalen hebben
in 2018 besloten om een bedrag ter beschikking te
stellen voor het schenken van een kleine
zonnepaneleninstallatie aan de Bosvlinder, met als wens
dat de opgewekte energie kan worden bijgehouden via
een internet monitoring programma. Via een lespakket
duurzaamheid kunnen de kinderen in de klas leren hoe
ze duurzaam met energie om moeten gaan, maar ook
wat er gebeurt als ze dit niet doen. Op woensdag 27
februari worden deze lessen in de groepen 3 t/m 8
gegeven.
Op donderdag 28 februari, om 9.45 uur is de feestelijke
ingebruikname. De panelen worden in werking gezet
door twee leerlingen. De wethouder van onderwijs en
duurzaamheid zal een korte toespraak houden. Ook is
er een beleidsmedewerker van de gemeente aanwezig
en is de pers uitgenodigd. Iedereen die het leuk vindt, is
welkom om hierbij aanwezig te zijn!
Plein
We vinden regelmatig afval op het plein. Ook zijn de
ramen een paar keer beklad. Dit gebeurt meestal in het
weekend. Zodra we dit zien, wordt het opgeruimd, maar
we willen het natuurlijk liever voorkomen. We hebben
hierover regelmatig overleg met de jeugdsoos en de
wijkagent. De wijkagent heeft toegezegd om regelmatig
te controleren. We vragen ook jullie hulp om samen met
ons een extra oogje in het zeil te houden!
Schoolweek!
Van 18 t/m 22 maart is de open Schoolweek. In deze
week openen alle IKC’s van Kits Primair hun deuren
voor ouders en andere belangstellenden. De Bosvlinder
houdt de open dag op maandag 18 maart, van 8.30 tot
14.00 uur. We hopen u te zien deze dag!
Onderwijs
De vakbonden van het onderwijs roepen op tot een
landelijke stakingsdag op vrijdag 15 maart. Op de
Bosvlinder wordt op deze dag niet gestaakt. De kinderen
worden gewoon op school verwacht.
Agenda
Datum
27 februari

Activiteit
Luizencontrole

28 februari
4 maart
5 t/m 8 maart
7 maart
22 maart

Ingebruikname zonnepanelen
Rapport mee
Oudercontactmiddagen
Techniek bedrijventour groep 5/6
PON-Cat
Wolfsbos groep 7/8

3 april

De Grote Rekendag

5 april

Theoretisch verkeersexamen groep
7/8

Oud papier
Datum: 4 april
Fam. R. Jager
Fam. H.R. Jager
Fam. J. Meulenkamp

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. Voor het
ophalen van oud papier verzamelen we om 17:55 uur bij
school. Het duurt tot ongeveer 21:30 uur.

De eerstvolgende data zijn:
Donderdag 16 mei
Donderdag 04 juli

Nieuws uit de groepen
Kinder- en
peuteropvang
Afsluiting thema:
Wat heb jij aan
vandaag?
De peuters zijn
afgelopen periode
druk bezig
geweest met het
Puk thema: ‘wat
heb jij aan
vandaag’?
Als afsluiting
hadden we een
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modeshow in het gymlokaal. Daar lag de rode loper uit
en de discolampen stonden aan. De peuters hebben
hun (zelfgemaakte) outfit aan veel papa’s, mama’s,
opa’s en oma’s laten zien. Ook hebben de juffen jullie
haren mooi gevlochten en hebben jullie nagellak en
lippenstift op gekregen. De peuters hebben genoten
ondanks dat sommigen het wel wat spannend vonden.
Leuk dat er zoveel opkomst was, dankjewel!
Puk thema: ‘Regen’
Na de voorjaarsvakantie zijn we gelijk gestart met het
nieuwe thema: ‘Regen’. Wie kan ons verder helpen aan
een regenhoed, regencape, regenpak, laarsjes of een
paraplu? Wij zouden daar erg blij mee zijn!
Nieuwe boekenkast en boeken
Wij hebben van de bibliotheek een nieuwe boekenkast
en nieuwe boekjes gekregen. Zowel voorleesboeken als
knisper/voelboekjes. We zijn daar erg blij mee!
Na aanleiding van de Nationale Voorleesdagen is de
oma van Marco geweest om het boek voor te lezen dat
centraal stond. ‘Een huis voor Harry’. Bedankt hiervoor!
Stagiaires:
Wij hebben op maandag en dinsdag een nieuwe
stagiaire. Haar naam is Carlijn Beugel. Carlijn is 17 jaar
en woont in Hooghalen. Ze volgt de opleiding SAW
niveau 4. Ze loopt stage tot aan de zomervakantie. Heel
veel plezier en succes!
Nieuwe kinderen:
De aanmeldingen blijven binnen stromen, daar zijn wij
erg blij mee!

Groep 7/8
Dammen
Onlangs hebben een aantal kinderen mee gedaan aan
de damkampioenschappen. De kinderen uit groep 7/8
behoren bij de beste 9 van Drenthe. Zij gaan nu door
naar de halve finale van Nederland. Datum en plaats
hiervan zijn nog niet bekend. Goed gedaan allen!

Groep 1/2
Op de donderdagmiddag werken we in een circuit. De
kinderen van groep 1 t/m 4 zijn in groepjes verdeeld. De
kinderen werken bij elk onderdeel aan een ander talent.
Tijdens het werken helpen de kinderen elkaar goed en
leren we een hoop! Bijvoorbeeld wat blijft drijven en wat
zinkt?
Dit thema werken we over baby’s. De letter die centraal
staat is de b van baby.
Groep 5/6
Donderdag 28 februari a.s. is de afsluiting van de
weerbaarheidstraining Rots en Water.
Graag nodigen we de ouders/verzorgers van groep 5/6
uit om deze afsluiting bij te wonen. De avond start om
19.00 uur, in het speellokaal.

Typecursus
De afgelopen weken hebben kinderen uit de groepen 6
t/m 8 type les gehad. Na een aantal weken oefenen, op
school en thuis, hebben ze de cursus afgesloten met
een examen. Vol trots kunnen we melden dat alle
kinderen dit met een goed resultaat hebben afgesloten.
Knap gedaan!

De volgende nieuwsbrief komt uit op 26 maart!
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