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ALGEMEEN
ONDERWIJS
Verkeer
Victor Veilig is op ons IKC gekomen. Hij helpt om de
aandacht te vestigen op de kinderen die naar school
komen, of het plein verlaten. Er is best veel verkeer bij
school en vooral het opgaan van de weg is soms
moeilijk voor de kinderen. Het levert weleens onveilige
situaties op. We willen u daarom vragen om niet langs
de stoep te parkeren bij het wegbrengen en ophalen van
uw zoon of dochter. Parkeren kan in de vakken of
verderop in de straat. Bedankt voor uw begrip, samen
kunnen we de schoolomgeving veilig houden!
Ook wordt er binnenkort weer een fietscontrole
gehouden. Deze wordt altijd door de verkeersouder
georganiseerd, samen met vrijwilligers van Veilig
Verkeer Nederland. De controle is op 11 november, dus
dan graag de fiets mee naar school. We kunnen vast de
‘veilige fietsen’ score van vorig jaar verbeteren!
Pleindienst
De afgelopen tijd werd het steeds moeilijker om
voldoende mensen te vinden voor het plein. Vanaf
oktober gaan we daarom werken volgens een ander
rooster. De kinderen van groep 5 t/m 8 hebben pauze
van 11.45 uur -12.15 uur, zij eten hun lunch met de
leerkracht na het buitenspelen. De kinderen van groep 1
t/m 4 beginnen met de lunch en gaan na het eten buiten
spelen. Zij hebben pauze van 12.15 uur-12.45 uur. De
pleindienst is er dan een uur. Natuurlijk kunnen we extra
hulp goed ( op alle dagen ) gebruiken! Mocht u nog
belangstelling hebben dan horen wij het graag (ook
wanneer het incidenteel is)!
Feestelijke Ouderavond
Op woensdag 16 oktober is de feestelijke ouderavond.
Het thema van deze avond is “Op reis”. De kinderen
zijn al druk met het voorbereiden van hun voorstelling.
Er zijn twee voorstellingen, één op de ochtend van
10.30 uur-11.30 uur en één op de avond van 18.30 uur19.30 uur. Tijdens de avondvoorstelling doen de peuters
niet mee. We beginnen dan met groep 1/2. Het kan zijn
dat de kinderen uit groep 1/2 het niet de hele avond

volhouden. U bent dan vrij om bijvoorbeeld in de pauze
naar huis te gaan. Binnenkort ontvangt u de uitnodiging,
houdt u de datum alvast vrij?!
De kinderen hoeven op 16 oktober geen eten en drinken
voor tussen de middag mee te nemen. De lunch wordt
verzorgd door de ouderraad. Wel graag een eigen bord,
beker, bestek meenemen. Voor de fruitpauze nemen de
kinderen hun eigen eten en drinken mee.

OUD PAPIER
Datum: 10 oktober ouder(s)/verzorger(s) van :
Tess Meulenkamp
Leon Hoogeveen
Tijs Popken
Lucas Lammertink
Merwin Waninge
Bjarne Blaauw
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.

AGENDA
Datum
2 t/m 13
oktober
3 oktober
16 oktober
18 oktober

Feestelijke opening
Kinderboekenweek / 13.30 uur
Feestelijke ouderavond
Voorstelling verkeer: Overstekend wild
Groep 5/6

21 t/m 25
oktober
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Activiteit
Kinderboekenweek
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HERFSTVAKANTIE

NIEUWS UIT DE GROEPEN
Groep 1/2
Het eerste thema is alweer klaar en we weten nu veel
van emoties.
Boeken zoals bang mannetje, sorry, vrolijk en mijn tak
hebben we gelezen en er samen over gepraat.
Het volgende thema is alweer gestart! Op 3 oktober
begint de Kinderboekenweek en dit jaar is het thema
Op reis! Wij zijn heel ver weg gestart, namelijk De
ruimte! Een astronaut en de verschillende planeten
komen aan bod. We leren dat astronaut een beroep is
en dat er veel verschillende beroepen zijn. Graag willen
we ouders, opa’s, oma’s en andere mensen die u kent
uitnodigen in onze klas om te vertellen/ laten zien over
zijn of haar beroep. De letter d staat centraal en de
komende letter is de i.
We hebben hard ons best gedaan om vijf vlinders te
verdienen en dit is ook gelukt! De beloning die volgt is
verstoppertje spelen door de hele school!

Groep 5/6
Afgelopen vrijdag heeft groep 5/ 6 het museum
De Beeldentuin in Eelde bezocht. Ter voorbereiding
hebben de kinderen in de klas verschillende foto’s
bestudeerd van delen van een beeld. Wat zou het
kunnen zijn en van welk materiaal is het gemaakt? Hoe
groot zou het beeld in het echt zijn. Daarnaast hebben
we het gehad over het woord inspiratie, want dat heeft
een kunstenaar nodig. Wat is dat nu precies? We
hebben een beeldpaspoort ingevuld. Vervolgens gingen
we voor de derde les naar het museum. Hier mochten
de kinderen de verschillende beelden zoeken, sommige
beelden stonden in een heus doolhof. Alle groepen
mochten een beeld uitzoeken en hier een korte
presentatie van houden. Ze zijn enthousiast aan de slag
gegaan en waren erg betrokken. Een verhaal, een
spannend toneelstuk en een echte vlog was het
eindresultaat. De kinderen hebben geleerd om goed
naar een beeld te kijken want Kijken is een kunst!

Hallo allemaal
Graag stel ik mij even voor aan jullie. Mijn naam is
Sanne van Kesteren. Ik ben 17 jaar oud en woon in
Beilen, samen met mijn ouders en broertje. Dit
schooljaar (2019-2020) loop ik stage op de Bosvlinder.
Dit doe ik op de donderdag en vrijdag in groep 1/2. Op
maandag, dinsdag en woensdag ga ik naar school. Ik zit
op het Alfa College in Hoogeveen en volg de opleiding
onderwijsassistent niveau 4 en zit in leerjaar 2. Buiten
school doe ik aan sport. Ik volleybal 2x per week en in
het weekend heb ik wedstrijden van volleybal. Verder
vind ik het leuk om met vriendinnen leuke dingen te
doen, zoals winkelen en dagjes weggaan. In het
weekend breng ik ook veel tijd door met mijn vriend. Dit
is de eerste keer
stage voor mij op
een basisschool.
Vorig jaar heb ik
op een
kinderopvang
stage gelopen,
maar dat was niet
helemaal mijn
ding. Ik heb heel veel zin in dit jaar en ben benieuwd wat
het allemaal brengt!
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