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ALGEMEEN
FIETSCONTROLE

Op maandag 11 november is er op school een
fietscontrole gehouden. De fietsen werden gecontroleerd
door vrijwilligers van Veilig Verkeer Nederland en
ouders. Ongeveer 67% van de gekeurde fietsen werd
goedgekeurd ( 32 van de 48 fietsen). Veel
voorkomende mankementen waren kapotte handvatten,
niet werkende verlichting of missen van (zij)reflectie. De
score van goedgekeurde fietsen lag vorig jaar hoger,
namelijk 84 %. Binnenkort is er een hercontrole en dan
hopen we natuurlijk de score van vorig jaar te
overtreffen. De datum van de hercontrole hoort u
binnenkort.
75 JAAR VRIJHEID
In het kader van 75 jaar
vrijheid gaan de leerlingen van
de leerlingenraad samen met
de conciërge tulpen planten.
Deze bijzondere tulp genaamd
Freedom Flame staat symbool
voor de boodschap achter het
vrijheidsvuur. De tulp wordt
één van de herkenbare
symbolen voor het belang van
'het leven in vrijheid' en wordt
over heel Nederland geplant. In 2019 en 2020
herdenken we het beëindigen van de Tweede
Wereldoorlog, 75 jaar geleden.

SERIOUS REQUEST
In de week voor kerst (18-24 december) trekken er drie
teams met 3FM-dj’s te voet door Nederland, in
estafettevorm. Zij lopen één route, van Goes naar
Groningen, terwijl ze 24/7 live radio maken en acties
bezoeken die luisteraars organiseren. Hiermee halen ze
samen met de rest van Nederland geld op om jonge
mensen te beschermen tegen mensenhandel. Ikc de
Bosvlinder is ook benaderd voor deze actie.
Ze komen in ons dorp overnachten van 23 op 24
december. Ze zouden het leuk vinden wanneer school
ook meewerkt. We beraden ons nu op acties/activiteiten
die we met de kinderen kunnen doen voor het goede
doel.

SINTERKLAAS HULPDIPLOMA
Alle kinderen van KITS PRIMAIR van groep 1 t/m groep
8 kunnen zich gaan bewijzen in hun klim- en
klautertechnieken. Lifestyle verzorgt op de gymlocatie
van de school een activiteit waarbij alle kinderen een
Sinterklaas Hulp Diploma kunnen gaan verdienen.
Peuters vanaf 3 jaar mogen met één op één begeleiding
van een ouder meedoen op de tijd van groep 1/2.
De kinderen van groep 1/2 en de peuters worden
deze ochtend om half 9 in de gymzaal van het
dorpshuis verwacht.

SCHEMA IKC DE BOSVLINDER DINSDAG 19
NOVEMBER 2019
08.30 - 09.30 uur
Groep 1/2
09.40 - 10.25 uur
Groep 3/4
10.30 - 11.10 uur
Groep 5/6
11.20 - 12.00 uur
Groep 7/8
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HET SCHOOLPLEIN
Net als u willen we graag van start gaan met het
aanpakken van het schoolplein. We hebben een
sponsorloop gehouden en willen dit ook graag zichtbaar
maken voor ouders en andere belangstellenden.
Schoolpleinen zijn openbare terreinen, de gemeente is
samen met school verantwoordelijk voor een veilige
buitenruimte. Voor het veranderen of vernieuwen van
het plein, moeten we daarom ook samenwerken met de
gemeente.
Na onze sponsorloop is de leerlingenraad druk bezig
geweest met het verzamelen van ideeën voor ons
schoolplein. Uiteindelijk zijn er mooie collages gemaakt
en zijn de wensen van de kinderen en het team duidelijk.
We gaan voor een natuurlijk plein met verschillende
afscheidingen en zitplekken. Daarover is inmiddels
overleg geweest met gemeente en pleinwerkgroep.
Onze ideeën zijn meegenomen en de eerste vervolgstap
is dat de gemeente komt met een voorstel. Daarna
wordt er iemand benaderd om een totaalplan voor ons
schoolplein op papier te zetten.
Wensen voor het plein achter:
- Een schommel van natuurlijke materialen met meer
mogelijkheden
- In de zandbak een tafel met mogelijkheden voor het
spelen met zand, bijv. buizen en takelen
- Een afscheiding (van bv stoeptegels) tussen plein en
achterste deel waarop je ook kan zitten (buiten
eten) en spelen
- Onder de bomen een balanceer-evenwicht route met
bijvoorbeeld stapstenen, boomstammen e.d.
- Een verkeersplein
- Een muurschildering voor een balspel
- Een buitenkeuken in de overkapping

te maken op beide pleinen. Op het plein aan de
achterkant zouden we graag in de overkapping een
buitenkeuken realiseren. Hiervoor kunnen we natuurlijk
uw hulp goed gebruiken. Heeft u nog pallets staan dan
horen we dat graag!
Kunt u helpen, mail dat dan naar
ina.leever@kitsprimair.nl

Wensen voor het plein voor:
- Een buitenlesplaats
- Een nieuw toestel
- Een klimmuur
- Een muurschildering voor een balspel
- Een afscheiding, tevens zitplek tussen het grasveld en
school
- Beplanting naast school vervangen door verhoogde
borders met zitmuurtje
- Een balanceer-evenwicht route met bijvoorbeeld
stapstenen, boomstammen e.d.
In januari willen we alvast een start maken met het
opfrissen van het plein door de stenen poefjes op het
grote plein te schilderen. Daarnaast een muurschildering
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AGENDA

NIEUWS UIT DE GROEPEN

Datum
19 november

Activiteit
Sinterklaashulpdiploma

22 november

Margedag, kinderen zijn vrij

5 december

Sinterklaas op bezoek

19 december

Kerstviering

20 december

Start kerstvakantie om 12.00 uur

GROEP 1/2

OUD PAPIER
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.

Datum: 28 november ouder(s)/verzorger(s) van :
Lucas Ovinge
Ingrid Jobing
Niels Stuit
Jurjen Oenema
Job van Middelaar
Ninthe Drenth

We sluiten deze week het thema circus af. De kinderen
zijn erg enthousiast en leren veel nieuwe woorden zoals
piste (dit was een erg grappig woord….), act, tribune,
koorddanser, leeuwentemmer. We luisteren, wat zijn nu
lange woorden en korte woorden en we verdelen de
woorden in stukjes (klankgroepen) tri-bu-ne. We lezen
veel over het thema en de kinderen geven de mooiste
optredens! De optredens van de clowns zijn soms wel
heel grappig! De lampions zijn weer gemaakt en de
liedjes gezongen. Het vele prikwerk leverde wat gezucht
en geklaag op, maar toen de clowns in de klas hingen
was iedereen toch wel heel tevreden.
Van 11 november rollen we straks zo de gezellige
maand december in. De kinderen zijn er al druk mee
want het sinterklaasjournaal is begonnen. Wij zullen het
nieuws op de voet volgen, toch handig dat de juffen ook
op de hoogte zijn van de gebeurtenissen. De letter n
staat op de letterkast en de komende letter is s
van………………….en de k
van………………………..…?

We hebben afscheid genomen van Maxim en we
wensen hem heel veel plezier op de andere school. Nick
is inmiddels begonnen met wennen. We wensen hem
veel speelplezier toe in de kleutergroep.
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GROEP 5/6
Zoals u waarschijnlijk al van de kinderen heeft gehoord
zijn wij, groep 5 en 6, op 31 oktober naar Woonservice
Westerbork geweest. Er is daar een rondleiding
gegeven, waarna de kinderen in groepjes werden
verdeeld en we allemaal verschillende onderdelen
moesten volgen. Er was veel te zien, te luisteren, maar
ook te doen.
Zo mochten we naar een bouwplaats, waar woningen
voor oudere mensen in aanbouw waren. Wat ook heel
erg leuk was, was het in elkaar zetten van een toilet en
het aanbrengen van een kraan in de keuken, de
verlichting zó plaatsen dat de lampjes gaan branden.
Allerlei vragen mochten we stellen en we kregen overal
antwoord op. We hebben veel gepraat over
aanpassingen voor oudere mensen, zodat ze langer op
zichzelf kunnen blijven wonen.
Kortom, het was een hele leuke en leerzame ochtend in
Westerbork.

INGEZONDEN: BUURTACADEMIE HOOGHALEN
Lijkt het je leuk om een keer graffiti te spuiten !
Ben je 7 jaar of ouder,
geef je dan nu op!
Op donderdagmiddag 12 december gaat het gebeuren.
Waar: nog niet bekend
Hoe laat: 15.00 uur
Kosten: 2 euro incl. materiaal.
Op 21 december 2019 is
de grote finale dag en
dan mogen jullie de geleerde kunsten tijdens de
culturele route door Hooghalen
laten zien op het schoolplein!
Aanmelden bij Annet Klinkhamer.
info@annetklinkhamer.nl
Tel: 06-46723991

Drummen op emmers voor 6 tot 12 jaar.
Op maandag 9 en 16 december om 14.30 uur
kun je leren drummen op emmers.
Op emmers kun je namelijk heel goed verschillende
klanken produceren, waardoor je als een echte drummer
klinkt. We drummen met echte drumstokken.
We drummen met leuke popliedjes mee en gaan
dit op 21 december om 16.30 uur laten horen
in het dorpshuis.
Kosten workshops: 2 euro incl. materiaal
Waar: gymzaal dorpshuis
Aanmelden bij Ellen Stuiver
ellenstuiver@kpnplanet.nl
tel: 06-55872270
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