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ALGEMEEN
Verbouwing
Op dit moment maken de peuters gebruik van het
speellokaal als groepsruimte. Dit vinden we niet
wenselijk, omdat er daardoor maar beperkt gebruik
gemaakt kan worden van het speellokaal door de
andere groepen. We zijn op zoek gegaan naar
mogelijkheden binnen het gebouw. Dat is gelukt, we
gaan een lokaal maken op de plaats waar nu het
magazijn is. Op dit moment zijn we bezig met de
voorbereidingen. Er is bijvoorbeeld een deel van de IBruimte afgetimmerd om extra opbergruimte te maken.
Op 23 december worden de magazijnen opgeruimd. We
hopen dat dit voldoende opbergruimte in school
oplevert. Mocht dat niet het geval zijn, dan wordt er
eventueel een buitenberging geplaatst. Daarna kunnen
we verder met de volgende stappen; ramen plaatsen in
het magazijn en een deel van de directie/teamkamer
aftimmeren voor slaapruimte.
Serious Request
De kinderen hebben goed hun best gedaan tijdens de
acties voor Serious Request. De kinderen hebben
kerstkransen verkocht. Op de kerstmarkt werden eigen
gemaakte werkjes verkocht, kinderen liepen rond om
kerstkransen te verkopen, er was een enveloppenspel
en veel mensen deden mee aan het rad van Fortuin.
Tijdens het kerstdiner kunnen alle belangstellenden iets
lekkers kopen tijdens de ‘bake sale’. De opbrengst van
alle acties wordt op 24 december middels een cheque
overhandigd. Juf Annelies, juf Sanne en juf Elvira zullen
dit met enkele kinderen doen. De betreffende ouders zijn
hiervan op de hoogte gebracht. Natuurlijk is iedereen
welkom om tussen 7.00 uur en 8.30 uur naar het
chequepoint in het dorpshuis te komen!

De voorleeshoek
Het is belangrijk om elke dag voor te lezen of zelf te
lezen. Het is goed voor de taalontwikkeling,
woordenschat en het taalgevoel. Hoe eerder je begint
met voorlezen, des te beter het is. Wij zijn op school lid
van De Voorleeshoek. Dit is een online platform voor
kinderen van 0-10 jaar. Iedere week komen er vier
voorleesfilmpjes online. De filmpjes zijn een combinatie
van het verhaal met prenten en muziek. Wij kijken op
school natuurlijk vaak naar deze voorleesfilmpjes, maar
u kunt thuis, met uw bibliotheekpas, ook genieten van
deze verhalen!
 Ga naar: https://devoorleeshoek.nl
 Scroll naar beneden, naar punt 7 (gratis toegang via
de bibliotheek)
 Vervolgen inloggen met uw e-mailadres/pasnummer
en wachtwoord.
 Veel plezier met de mooie voorleesfilmpjes
School van de week
In week 2 (van 6 t/m 12 januari) is de Bosvlinder school
van de week bij Jogg. In deze week kunnen de kinderen
op woensdag en zaterdag voor één euro zwemmen. De
kaartjes krijgen ze vrijdag mee.
Afscheid Ingeborg
Deze week nemen we afscheid van onze
schoolschoonmaakster Ingeborg.
Ze heeft een nieuwe baan, een nieuwe uitdaging
gevonden. Dat gunnen we haar van harte!
Langs deze weg bedanken we haar voor haar enorme
inzet.
Inmiddels heeft ze een cadeau ontvangen van het team
van IKC De Bosvlinder.
We wensen haar heel veel succes en veel plezier in
haar nieuwe baan.

Kerstvakantie
De kerstvakantie start op vrijdag 20 december om 12.00
uur. De kinderen hoeven deze dag geen lunch mee te
nemen, wel hun eten en drinken voor de fruitpauze. De
kinderen van groep 1 t/m 8 zijn dus om 12.00 uur vrij!
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NIEUWS UIT DE GROEPEN
GROEP 1/2
Wisten jullie al dat...............
Groep 2 , groep 1 heel goed kan helpen….
We heel veel hebben gezongen in de groep….
We het liedje kijk omhoog en banaan, banaan en Army
of Dreamers het leukst vonden….
Groep 2 gewerkt heeft in een Sinterklaasboekje….
Dat ze dat heel leuk vonden….
Er al een paar kleuters hevig verliefd zijn….
Er gelukkig ook een paar op ‘juf’ zijn…
We een hele gezellige groep hebben…
We ouders in de klas hebben gehad…
We nu heel veel weten over beroepen….
We een echte piste in de klas hadden….
Er heel veel lollige ‘clowns’ grappen zijn uitgehaald….
We heel veel geleerd hebben over het circus….
We allemaal een pietendiploma hebben gekregen…..
We hebben genoten van het optreden tijdens de
feestelijke ouderavond….
We nog veeeeel meer gaan doen in 2020…
Kerst is een drukke maar gezellige tijd, kaarsen en de
kerstboom aan,
mooie liedjes, werkjes met goud en veel glitter en
natuurlijk mooie verhalen.
Wat wil je nog meer!!
Namens alle kleuters een fijn kerstfeest en een gelukkig
nieuwjaar toegewenst!!!

Groep 5/6
De kinderen in groep 5 en 6 hebben met taal het thema
geheimen vorige week afgesloten met een toets. Daarna
zijn er een aantal herhaal en verrijkingsdagen gepland.
Zo hebben ze met elkaar het spel Wie ben ik gespeeld.
De groepjes verdelen dan de verschillende rollen, er is
een voorzitter, een materialenbaas, een tijdbewaker en
een stiltebaas. Mooi om te zien hoe ze elkaar helpen
met de verschillende rollen en het geleerde weer
toepassen in hun beschrijvingen.
We zijn druk bezig met knutselen. De klas is al heel
gezellig geworden en iedereen heeft zin in het
kerstdiner.

AGENDA

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

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

OUD PAPIER
9 januari
Mirza Paasman
Maxim Beekhuis
Marjana Pero

Ouders/verzorgers van
Jasper van der Kooi
Lise van de Ven
Noa van Urk

TEAM IKC DE BOSVLINDER WENST IEDEREEN

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 .

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

IKC De Bosvlinder is onderdeel van:

