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ALGEMEEN
Start schooljaar
We zijn het schooljaar weer goed gestart. Op donderdag
29 augustus was er een gezellige opening waarvoor de
kinderen de hapjes hebben gemaakt. Alle
belangstellenden konden een praatje maken en in de
groepen kijken. Daar lagen de versierde stenen, die de
kinderen hebben gevonden tijdens de vakantie. Iedere
leerling heeft een doel bedacht en aan de steen
vastgemaakt. Zo konden we het jaar steengoed
beginnen!

horen we dat ook graag. Eventueel kunnen de kinderen
dan vaker in een week boeken lenen.

Hulp in school
Het afgelopen jaar hebben we op velen van u een
beroep mogen doen. We zijn erg blij met al die hulp van
vrijwilligers! Ook dit jaar willen we graag weer een
beroep op u doen. Onder andere de volgende
werkgroepen kunnen uitbreiding gebruiken:
Pleindienst, Bibliotheek, Luizencontrole, School
versieren:

School versieren:
Het afgelopen jaar heeft de ‘versiergroep’ de school
gezellig gemaakt. Dit sluit vaak aan bij de seizoenen en
feesten. De versiergroep overlegt met elkaar wanneer
iedereen tijd heeft en gaat dan onder of na schooltijd
aan de slag om de gangen en gezamenlijke ruimtes
gezellig te maken. Bent u creatief en vindt u het leuk om
de school sfeervol te maken, dan horen we dat graag.
Voor meer informatie of aanmelden kunt u terecht bij
Nicolien Struik (nicolienstruik@hotmail.com )
of Nicole Jongman.
Natuurlijk kunnen we uw hulp ook
goed gebruiken bij andere
activiteiten en uitstapjes. Deze
verzoeken worden via de groepsapp
van de betreffende groep gedaan.

Pleindienst:
Dagelijks zijn er in ieder geval twee personen op het
plein die toezicht houden op de spelende kinderen. Dit
gaat altijd erg gezellig! Tijdens de pauze kunt u
begeleiden bij het spel, meespelen of een praatje maken
met de kinderen. De pauze is van 11.45 uur -12.15 uur.
Alle hulp is welkom! Het zou mooi zijn wanneer u
wekelijks, of dagelijks, op het plein kunt zijn. Ook
wanneer u incidenteel kunt horen we het graag! Vindt u
het leuk om de kinderen te begeleiden bij het spel, dan
kunt u zich aanmelden bij Diana Eleveld (0593-535100
of az@kitsprimair.nl ) of Nicole Jongman (0593-592317
of nicole.jongman@kitsprimair.nl ).
Wilt u eerst meer informatie of een keer meekijken dan
kunt u ook bellen of mailen.
Bibliotheek:
Iedere maandagmiddag worden er boeken geruild. Alle
kinderen gaan dan naar de bibliotheek en zoeken met
hulp van de bibliotheekouders leuke boeken uit voor in
de klas en thuis. Vindt u het leuk om kinderen
enthousiast te maken voor het lezen, dan kunt u zich
aanmelden bij Annelies Joling
(annelies.joling@kitsprimair.nl). Kunt u niet op maandag,
maar bent u wel op een andere dag beschikbaar, dan

Luizencontrole:
Iedere woensdag na de vakantie komt de werkgroep op
school om de kinderen te controleren op hoofdluis. Door
regelmatig te controleren, kunnen we de luizen aardig
de baas blijven. Op dit moment bestaat de werkgroep
vooral uit ouders met kinderen in de bovenbouw. Heeft u
tijd om te helpen, dan kunt u zich aanmelden bij Roelien
Wasse (roelienwasse@gmail.com ) of Nicole Jongman.

Wijzigingen informatieblad
De feestelijke ouderavond wordt gehouden op
woensdag 16 oktober 2019. De ouderavond stond
gepland op donderdag 17 oktober, maar i.v.m. een
andere activiteit in het Dorpshuis op die avond is de
ouderavond nu een dag eerder.
De startgesprekken zijn van 16 t/m 20 september ( week
38). Op het informatieblad staat per abuis week 37 ( 9
t/m 13 september) vermeld.
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OUD PAPIER
Datum: 5 september ouders/verzorgers van
Joyce Dijkstra
Yren Bos
Elinn Mulder
Anouk de Vries
Bas Bregman
Leana Dekker
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
20 sept.

Activiteit

2 t/m 13 okt.

Kinderboekenweek

3 okt.

Feestelijke opening
Kinderboekenweek / 13.30 uur
Feestelijke ouderavond

16 okt.
18 okt.

Museum de Buitenplaats Eelde/groep 5/6
( Drentse Cultuuracademie)

Voorstelling verkeer: Overstekend wild
Groep 5/6

ONDERWIJS
Schoolfoto’s
Op dinsdag 10 en woensdag 11 september komt de
schoolfotograaf. We beginnen dinsdag met de foto’s van
groep 1 t/m 8 en foto’s van broertjes en zusjes. De
kinderen worden met blote voeten op de foto gezet, met
een grijze achtergrond. Het staat mooi wanneer de
kinderen kleurige kleding aan hebben.
Dinsdag vanaf 14.00 uur is de fotograaf nog aanwezig
om foto’s te maken met broertjes of zusjes die niet op
dinsdag in de groep zijn, of nog niet op school of opvang
komen. Op woensdag worden de foto’s gemaakt van de
kinderen die naar de peuter- en kinderopvang gaan.
Mocht uw zoon of dochter normaal gesproken niet op
die dag komen, dan bent u welkom om samen met uw
kind de foto’s te laten maken. We starten die woensdag
met de groepsfoto, aansluitend zijn de individuele foto’s.
We starten dan met de kinderen die niet op woensdag
naar de kinder- of peuteropvang gaan.

Even voorstellen……..
Hallo allemaal,
Graag wil ik mij via deze weg
voorstellen aan jullie. Mijn naam
is Ilona Niewzwaag, 37 jaar en
woonachtig in Assen. Daar woon
ik samen met mijn vriend. Ik ben
meerschools intern begeleider
op de Bosvlinder in Hooghalen en ook op de Harm
Smeengeschool in Beilen en de meester
Sieberingschool in Nieuw Balinge.
Mijn werkzaamheden houden in, dat ik verantwoordelijk
ben voor de leerlingenzorg op school. Ik werk in principe
op de donderdag (afgewisseld met soms de dinsdag) bij
jullie op school. Ik ga voor een goede samenwerking.
Niet alleen met mijn collega’s, maar ook met u, ouders /
verzorgers én de leerlingen van de school. Kom gerust
langs, mijn deur staat (bijna) altijd open!
Tot ziens, Ilona Niewzwaag
Even voorstellen………
Hallo allemaal,
Even voorstellen: ik ben Sanne Veenma. Ik kom uit
Appelscha, waar ik samen met mijn vriend woon. In mijn
vrije tijd lees ik graag, houd ik van tekenen, het kijken
naar series en geniet ik van de natuur. Het strand en de
zee zijn mijn favorieten. Dit jaar werk ik voor het tweede
jaar voor Kits Primair. Op maandag en dinsdag op de
Lindelaar en op donderdag en vrijdag op de Bosvlinder.
Op woensdag ben ik bezig met het laatste blok van de
gymopleiding. Ik ben erg benieuwd naar dit jaar en alles
wat het brengt!
Even voorstellen………
Een aantal van jullie zullen me inmiddels hebben leren
kennen, maar voor degenen die ik nog niet persoonlijk
de hand heb geschud, hier een digitaal voorstellen. Mijn
naam is Linda Wolting. Ik woon in Westerbork en ben
vrouw van en moeder van 2. Ik woon in Westerbork en
heb een heerlijke tuin waarin ik veel van mijn energie
kwijt kan. Daarnaast sport ik af en toe, wandel ik graag
en zing ik in een popkoor; de Diva’s uit Westerbork. Ook
lezen, familie en mijn kinderen zijn belangrijke pijlers
voor mij. Na heel veel jaren werkzaam te zijn geweest in
de detailhandel besloot ik een poos geleden dat het tijd
was om nu mijn hart te volgen. Ik ging terug in het vak
waarvoor ik ooit ben opgeleid; kinderopvang. Gelukkig
waren er vacatures binnen Kits Primair en kon ik aan de
slag na een gesprek. De afgelopen tijd heb ik heel veel
locaties van Kits Primair gezien en een boel geleerd van
collega’s. Nu mag ik in Hooghalen komen werken en
daar ben ik erg blij mee. Naast mijn baan in de
detailhandel heb ik altijd met kinderen gewerkt. Ik gaf les
bij meerdere
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gymverenigingen en gaf les aan alle leeftijdsgroepen.
Toen ik in december stopte met het lesgeven merkte ik
al snel dat ik de omgang met kinderen te erg miste.
Vandaar nu mijn ommekeer naar de kinderopvang. Heel
in het kort was dit iets over mij. Ik hoop op een heel
gezellige tijd op de Bosvlinder. Met vriendelijke groet,
Linda.

Ja hoor er zijn nog 2 kinderen namelijk Tara en Marco.
Mooi om te zien
hoe ze hier samen
mee bezig zijn.

NIEUWS UIT DE GROEPEN
Groep 1/2
In groep 1 en 2 zijn we gestart met 24 kleuters. Marco
en Joey zijn na de vakantie ook bij ons komen spelen,
van harte welkom in de kleutergroep! In deze eerste
periode doen we veel kennismakingsspelletjes, zodat de
nieuwe kinderen de andere kinderen leren kennen.
Iedereen had er weer zin in en er wordt al weer heerlijk
gespeeld. De juffen hebben een kleine verandering in
de klas doorgevoerd. De poppenhoek is nu beneden en
de taal-rekenhoek is naar het zoldertje verhuisd. Dit
werd natuurlijk heel snel opgemerkt door iedereen.
We zijn dit schooljaar begonnen met het thema vrolijk.
Het boek van dit thema staat op de thematafel. Het gaat
over verschillende emoties. De eerste letter is
aangeboden namelijk de r. Dit is de letter van deze
week. Bij een letter leren we ook altijd het klankgebaar
aan, misschien kan uw kleuter die van de letter r
voordoen. Als de kinderen thuis iets hebben waarin de
letter r voorkomt dan mogen ze dat meenemen voor de
letterkast. Rosa kwam al gauw tot ontdekking dat zij ook
in de letterkast kan gaan zitten. Daarna luisterde
iedereen of hij/ zij ook de letter r in de naam heeft.

Groep 5/6
Op 20 september aanstaande gaan de kinderen van
groep 5/6 naar museum De Buitenplaats in Eelde, van
9.00 uur - 11.00 uur.
We worden gehaald en teruggebracht met de bus.
De kinderen nemen hun pauze-hapje mee naar Eelde.
Bij vragen kunt u de leerkrachten van uw kinderen
benaderen. We wensen de kinderen alvast veel plezier!
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