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ALGEMEEN

Fietscontrole
De kinderen waarvan de fiets op 11 november nog niet
was goedgekeurd , kregen de tijd om deze in orde te
laten maken. Op 2 december was de hercontrole van
deze fietsen. Er werden nog 4 extra fietsen
goedgekeurd. De stand van goedgekeurde fietsen kwam
daarmee op 70%. Meest voorkomende problemen
waren: niet werkende bel, geen rode achter reflector of
niet werkende verlichting. Ook leverde de plaats van het
achterlicht soms problemen op. Is de lamp onder het
zadel geplaatst, dan is de verlichting vaak niet zichtbaar
doordat de jas erover heen valt.

Verkeer
We zien regelmatig dat er auto’s vlak
voor het plein stoppen. Dit zorgt voor
onveilige situaties. De kinderen
kunnen niet goed de stoep op en af en hebben weinig
zicht op het aankomende verkeer. Tevens zorgt het voor
opstoppingen voor school. Wilt u bij het halen en
brengen hiermee rekening houden? Parkeren kan in de
daarvoor bestemde vakken, of kies een veilige plek
voorbij de gele streep. Alvast dank voor uw
medewerking.

werkzaam zijn binnen de stichting als pedagogisch
medewerker, leerkracht, meerschools intern begeleider
of directeur. Zij komen op vraag van de IKC’s
onderzoeken hoe er gewerkt wordt. Hierbij kunt u
denken aan bijvoorbeeld werken op leerpleinen of
verbeteren van rekenonderwijs. Op woensdag 15 januari
2020 brengt dit auditteam een bezoek aan IKC de
Bosvlinder. Zij gaan onderzoeken hoe we ervoor kunnen
zorgen dat kinderen meer betrokken zijn bij hun eigen
ontwikkeling (eigenaarschap).

Sinterklaas
Op 5 december komt Sinterklaas op bezoek op ons
kindcentrum. De kinderen blijven die ochtend allemaal
buiten voor de ontvangst van Sinterklaas. De kinderen
die een surprise mee hebben genomen, mogen deze
natuurlijk wel meteen naar binnen brengen.
Als Sinterklaas veilig en wel binnen is, barst het feest los
in de groepen. De kinderen t/m groep 4 vieren het in het
speellokaal. De groepen 5/6 en 7/8 blijven in hun eigen
lokaal. Tegen kwart voor twaalf zwaaien we Sinterklaas
uit en wordt de dag gezellig afgesloten. De kinderen zijn
deze dag gewoon om 14.00 uur vrij.

Fakkelestafette
Op zaterdag 21 december is de Fakkelestafette in
Hooghalen. Er wordt veel georganiseerd. De Bosvlinder
is ook opgenomen in de route. Komt u ook kijken naar
wat de kinderen gemaakt hebben? Op de 21 december
is het zichtbaar op de ramen langs het plein.

Onderzoek op school
Op 25 november heeft een groep studenten van de
opleiding ‘Schoolleider Vakbekwaam’ onderzoek gedaan
naar het verbeteren van spelling-onderwijs. De
uitkomsten van dit onderzoek worden gebruikt om het
onderwijs aan de kinderen te verbeteren. De
aanbevelingen die gedaan worden krijgen een plaats in
het IKC-jaarplan, waarin alle doelen staan waaraan dit
jaar gewerkt wordt.
Ook binnen de Stichting Kits Primair hebben we een
team dat onderzoek doet op de scholen. Dat noemen we
het ‘Auditteam’. Het team bestaat uit collega’s die

Bibliotheek op school
De werkgroep van de bibliotheek kan uitbreiding
gebruiken! Iedere maandag worden er boeken
uitgeleend aan alle kinderen. De werkgroep heeft onder
andere de volgende taken; boeken op naam zetten,
helpen bij het kiezen van een boek en door middel van
de inrichting/presentatie kinderen attenderen op nieuwe
boeken of thema’s. Lijkt het u leuk om te helpen, of wilt u
meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met juf
Annelies of Monique de Jonge. Via de mail mag ook:
annelies.joling@kitsprimair.nl.

IKC De Bosvlinder
Bosweg 1
9414 BD Hooghalen
Tel:
0593 - 592317
E-mail: info.bosvlinder@kitsprimair.nl
Website: www.kitsprimair.nl/debosvlinder
E-mail MR: mr.bosvlinder@kitsprimair.nl

IKC De Bosvlinder is onderdeel van:

Acties Serious Request
In de kerstvakantie komt Serious Request ‘the Lifeline’
door Hooghalen. De dj’s van 3FM proberen zoveel
mogelijk geld op te halen voor slachtoffers van
mensenhandel. Natuurlijk willen wij hier ook aan mee
werken. Afgelopen woensdag heeft het Rode Kruis in
alle groepen een gastles gegeven. Tevens zullen er
meteen na Sinterklaas een aantal acties gehouden
worden om ons steentje bij te dragen:
•
Kerstkransjes verkopen.
•
Kerstmarkt op 13 december in t Hoaler Hoes.
•
Bake Sale voor ouders (en andere
belangstellenden) tijdens het kerstdiner van de kinderen.
Op de website van 3FM vindt u meer informatie over
deze acties. Mocht u niet aanwezig kunnen zijn en toch
willen steunen, dan kan dat via onderstaande links:
https://kominactie.npo3fm.nl/actie/kerstkransjesverkopen
https://kominactie.npo3fm.nl/actie/kerstmarkt-1
https://kominactie.npo3fm.nl/actie/heel-bosvlinder-bakt

AGENDA
5 dec.
19 dec.
20 dec.
15 jan.
14 feb
24 feb

Sinterklaasfeest
Kerstviering ( zie bijlage)
Alle kinderen om 12.00 uur vrij
Auditteam op school
Margedag (kinderen hele dag vrij)
Margedag (kinderen hele dag vrij)

OUD PAPIER
9 januari

Ouder/verzorger van:

Mirza Paasman

Jasper van der Kooi

Maxim Beekhuis

Lise van de Ven

Marjana Pero

Noa van Urk

Vacatures bij Kits Primair
Kits Primair is op zoek naar nieuwe professionals:
pedagogisch medewerkers, een leerkracht groep 7-8 en
een facilitair medewerker.
Deze week zijn de vacatures te vinden op de website
www.kitsprimair.nl, onder het kopje personeel.
Kent u iemand die wellicht belangstelling heeft voor één
van de functies? We stellen het erg op prijs als u deze
informatie wilt delen. Indien u interesse heeft, hopen we
uiteraard ook dat u solliciteert!
NIEUWS UIT DE GROEP
Groep 5 en 6
In de groep besteden we elke rekenles aandacht aan
het hoofdrekenen. De kinderen maken 25 sommen + x : en een rijtje door elkaar. Ze maken van te voren een
inschatting hoe ze het gaan maken. Ze krijgen voor elke
som 5 seconden de tijd. We kijken samen na en de
kinderen kijken of ze hun doel behaald hebben. Het is
belangrijk dat ze sommen snel kunnen uitrekenen. We
zien dat het al steeds beter gaat.
De nieuwe methode van rekenen begint voor de
leerkrachten en de kinderen te wennen. Het niveau ligt
hoger dan de vorige methode. De resultaten van de
kinderen gaan vooruit. We hebben onze eerste
rekenlaboratorium gehad. De kinderen waren heel
enthousiast. We hebben verschillende modellen
vliegtuigjes gevouwen en gekeken naar welk model het
verste vliegt. We hebben de afstanden gemeten en naar
het wereldrecord gekeken. Heel interessant.
Er zijn al een heleboel kinderen die een spreekbeurt
hebben gehouden. Leuk om te zien hoe enthousiast ze
zijn en al goed iets voor de groep kunnen vertellen. Er
zijn al heel wat onderwerpen besproken zoals:
drummen, piramides, de eekhoorn, wat is D-day en de
burgemeester. Meestal werken de kinderen met een
PowerPoint en nemen ze boeken, foto’s en andere
voorwerpen mee. De kinderen in de groep luisteren en
noteren hun vragen en hun tips en tops.
Met taal werken we over het thema geheimen. Woorden
die bijvoorbeeld aan orde komen zijn bespioneren, het
bericht, de code, het geheimschrift, geheimzinnig,
kraken, ontcijferen en vermommen. De kinderen leren
een denkgesprek voeren waarbij ze aandacht hebben
voor de aspecten: nadenken, je mening geven, luisteren
naar de ander en reageren op de ander.

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.
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