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ALGEMEEN
OUDERCONTACT
In week 10 zijn de oudergesprekken gepland. Hiervoor
heeft u inmiddels een uitnodiging ontvangen. De
kinderen van groep 7/8 worden in ieder geval verwacht
bij het gesprek. De kinderen van groep 5/6 mogen dit
natuurlijk ook. In verband met de ziekte van juf Antecla,
hebben we de gesprekken van groep 5/6 en 1/2
verdeeld. Juf Ina doet de gesprekken voor groep 5/6 en
juf Annelies voor groep 1/2. In verband met de
hoeveelheid van gesprekken, zullen deze verdeeld
worden over week 10 en 11.
DORPSTUIN
Vorig jaar zijn we gestart met de samenwerking met de
dorpstuin. Na het eerste jaar uitproberen, komen we dit
schooljaar tot een iets andere opzet. Er worden tien
tuintjes aangelegd die onderhouden kunnen worden
door de kinderen van het IKC. We richten ons hierbij op
groep 5/6. Twee kinderen doen samen met één tuintje.
Wekelijks gaat één van beide op vrijdagmiddag aan het
werk in het tuintje. Dit wordt begeleid door Henk Timmer
(onze conciërge) en mensen van de dorpstuin. Op deze
manier leren de kinderen meer over het proces van
zaaien, onderhouden en oogsten. De kinderen die in die
week niet in het tuintje werken, zijn op school en werken
aan een ander talent, bijvoorbeeld met Dash en Dot.
Vanaf 20 maart kunnen de eerste kinderen weer naar de
dorpstuin. Daarvoor kunnen we nog gereedschap
gebruiken. Heeft u nog iets liggen dat over is,
bijvoorbeeld een hark, schepje of schoffel, dan maken
we daar graag gebruik van. U kunt dit inleveren in groep
5/6.
OUD PAPIER
Aan het begin van het schooljaar heeft u een rooster
gehad voor het ophalen van oud papier. We vinden het
erg fijn dat u allen meehelpt bij het ophalen van het
papier. Wanneer u onverhoopt niet kunt helpen, kunt u
contact opnemen met ouders die op de reservelijst
staan. De volgende ouders staan niet meer op de
reservelijst; Marnix Timmerman en Ramon Jager. Zij
hebben geen kinderen meer op de Bosvlinder. Wilt u
hier rekening mee houden bij het zoeken van een
vervanger?

Vooraankondiging gezamenlijke sportdag
groep 5 t/m 8 in Beilen
Op vrijdag 29 mei vindt er in Beilen een sportdag plaats
voor groep 5 t/m 8.
Deze sportdag wordt georganiseerd door
Lifestyle Kits Primair.
We vragen u deze datum te noteren in uw
agenda. We kunnen uw hulp namelijk heel

goed gebruiken.
In maart / april zullen we u in een mail benaderen om
ons te helpen tijdens deze sportdag.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.
Albert Boers en Frank Klein
Lifestyle Kits Primair
AGENDA
 14 februari: margedag leerlingen vrij
 17 t/m 21 februari: VOORJAARSVAKANTIE
 24 februari: margedag leerlingen vrij
 28 februari: rapport mee

OUD PAPIER

13 februari ouders / verzorgers van:
Jesper Bregman
Ryan Bosker
Marijn Lageman
Leana Dekker
Daniëlle Broekhuis
Jonathan Schouten
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OPEN DAG
Wilt u graag een keer een kijkje nemen bij de
kinderdagopvang, peuteropvang of in de klas van uw
kind? Dat kan! Op woensdag 18 maart openen wij onze
deuren voor ouders en belangstellenden. Van 8.30 uur
tot 11.45 uur is er gelegenheid om lessen bij te wonen
en binnen te kijken bij de kinderdagopvang of
peuteropvang. U bent van harte welkom!
Wilt u gebruik maken van kinderopvang of wordt uw
zoon of dochter binnenkort twee of vier jaar? Ook dan
nodigen wij u graag uit! De open dag is een mooie kans
om alvast een keertje (met uw kind) sfeer te komen
proeven. Uiteraard is het ook mogelijk om op een ander
moment kennis te komen maken. Voor een oriënterend
gesprek kunt u telefonisch contact opnemen met de
IKC-directie. Voor een bezoek aan de kinderopvang kunt
u bellen met het telefoonnummer 0593 535 101.

Kent u ouders die op zoek zijn naar kinderopvang of
kinderen die dit jaar twee of vier jaar worden? We stellen
het op prijs als u die ouders ook wilt attenderen op de
open dag en op de mogelijkheid voor een vrijblijvende
afspraak. We zien u graag op 18 maart!

BIJLAGE


Flyer kindercarnaval ’t Haoler Hoes

NIEUWS UIT DE GROEP

In groep 1 en 2 zijn we druk bezig met het thema post.
De postbodes hebben het maar druk met het bezorgen
van alle post. Alle kinderen hebben een eigen
brievenbus (postmap) met hun naam er op. Leuk om te
zien is dat de kinderen nu ook de naam van iemand
anders proberen te schrijven. De naamkaarten die bij de
groepen hangen worden hier veel voor gebruikt. Van
een ouder hebben we een heuse postzak en kleding
gekregen. Die worden met veel enthousiasme gebruikt.
We hebben een brief geschreven naar groep 5 en 6 en
hebben ook een brief terug gehad. Ook hebben we een
brief gestuurd naar een kleutergroep in Beilen. De
kinderen maken deze week voor iemand een
Valentijnskaart en die willen we donderdag naar de
brievenbus brengen. Na de vakantie gaan we starten
met het thema naar de boerderij. We beginnen dan met
een nieuwe letter en dat is de letter t van tractor. Tijdens
de inloop wordt vaak al goed samen gewerkt. Zo hebben
de kinderen laatst een spoorbrug gebouwd. Ze waren er
reuze trots op en dit moet dan natuurlijk wel even in de
nieuwsbrief vermeld worden!! De kinderen zijn druk aan
het sparen voor de individuele beloningen. Als ze iets
goed doen dan kunnen ze van juf een muntje verdienen.
Deze sparen ze op. Als ze er 5 hebben kunnen ze deze
inleveren. De eerste kinderen hebben hun muntjes al
ingeleverd. We hebben het spel boef en agentje
gespeeld en twee kinderen hebben in de kring op de
bureaustoel van juf gezeten. Op het PBS bord in de klas
kunt u zien waar de kinderen voor kunnen sparen.
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De kinderen van groep 5 en 6 hebben deze keer zelf
iets geschreven voor de nieuwsbrief……..
ICO
Een paar weken geleden hadden we een ICO lerares.
De eerste dag hebben we leren fantaseren en 3D
dingen getekend. Op de tweede dag die ze er was
hebben we geverfd en gezaagd dat was erg lastig. We
vonden het erg leuk .

DASH EN DOT
Het is heel interessant want je kan het zelf
programmeren. We begonnen met de Dash en daar zijn
we nog steeds. Er zijn heel veel levels voor de Dash en
de Dots. Van groep 1 tot groep 8 en je moet puzzels
oplossen. En je leert een beetje Engels. Je kan ze leren
praten en leren om naar je stem toe te komen en je kan
ze leren muziek maken. Er zijn verschillende namen
zoals pudding, spekkie, bobba, roekeroekers. Dash is
heel leerzaam en het is technisch. De Dots zijn kleine
robots en de Dash grote robots. Je kan er spelletjes mee
spelen. Het is grappig want hij praat tegen je. En je kan
er spreekbeurten mee geven.

Daniëlle en Anne, groep 5
DAMMEN
Bij dammen moet je goed nadenken. Het is een
individuele sport. Het was leuk.
We gingen naar Westerbork. We werden 12e van de 15.
We waren met z’n vijven van onze school; Robin,
Ruben, Mirza, Janelle en Marjana.

Noa en Jasper, groep 6

FIJNE VOORJAARSVAKANTIE
17 t/m 21
februari
Robin en Ruben, groep 6
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