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ALGEMEEN
OUDERBETROKKENHEID
De Medezeggenschapsraad (onderwijs) en
Oudercommissie (opvang) vergaderen twee keer per
jaar gezamenlijk. Op 5 februari stond
ouderbetrokkenheid als gespreksonderwerp op de
agenda. We hebben toen gesproken over hoe deze
ouders de betrokkenheid bij het IKC ervaren en wat hun
visie op ouderbetrokkenheid is. Hoe zou het contact
tussen IKC, kind en ouders eruit zien in een ideale
situatie? In de Medezeggenschapsraad en
Oudercommissie zit maar een kleine
vertegenwoordiging van alle ouders, maar elke leerling
heeft recht op een goede samenwerking tussen IKC en
ouders. We vinden het belangrijk dat IKC en ouders
samenwerken om het leren en een gezonde
ontwikkeling van de kinderen te ondersteunen, zowel
thuis als op school. Daarom willen wij graag een
gezamenlijke visie op ouderbetrokkenheid maken.
Hiervoor nodigen we u uit om mee te praten en te
denken, tijdens een oudercafé. Onder het genot van een
kop koffie of thee, met elkaar spreken over allerlei zaken
die IKC, ouders en kinderen aangaan. Het eerste IKCcafé is op 9 april, van 13.00 -14.00 uur en zal gaan over
ouderbetrokkenheid. Vindt u het leuk om hierover mee
te praten, geeft u zich dan op via de mail
(nicole.jongman@kitsprimair.nl). U bent van harte
welkom!
WERKGROEP LUIZENCONTROLE
Voor de werkgroep luizencontrole zijn we op zoek naar
ouders die willen helpen met controleren en helpen
coördineren. Enkele ouders die nu in deze werkgroep
zitten, hebben hun zoon of dochter in groep 8 en nemen
afscheid. We kunnen uw hulp dus goed gebruiken! Na
iedere vakantie wordt in alle groepen gecontroleerd. Op
dit moment is dat op woensdag, maar een andere dag is
in overleg natuurlijk ook mogelijk. Heeft u interesse of
wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met
Roelien Wasse (roelienwasse@gmail.com) of Nicole
Jongman.

PLEIN
Inmiddels zijn twee vaders druk bezig met het maken
van een buitenkeuken voor het achterste plein. Zodra
het keukentje klaar is zetten we een foto in de
nieuwsbrief. Bij deze willen we de vaders alvast hartelijk
danken voor hun inzet. De gemeente is de afgelopen
tijd bezig geweest met het maken van een
schetsonderwerp voor het plein. Wat betreft de
speeltoestellen komen er meerdere alternatieven,
waarin we in overleg met het team en de kinderen een
keuze gaan maken. Binnenkort heeft de pleincommissie
een overleg met de gemeente, dit zullen we
terugkoppelen naar het team en de leerlingenraad. We
houden u op de hoogte middels de nieuwsbrief.

OUD PAPIER
22 april ouders/verzorgers van:
Jochem van Vulpen
Robin Lubbinge
Ane Bunte
Lucas Ovinge
Lyann van Boven
AGENDA
16 maart: Kunstontmoeting groep1/2 /voorstelling
meneer Spek en mevrouw Boontje
20 maart: Kunstontmoeting groep 5/6 / voorstelling
Werktuig
24 en 31 maart: Tennisles. De lessen vinden buiten
plaats. Het is handig als de kinderen geschikte
buitenkleding meenemen voor de tennislessen.
20 mei: Schoolreis
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NIEUWS UIT DE GROEPEN
GROEP 1 EN 2
Thema post hebben we afgesloten door een
valentijnskaart te versturen! De kinderen waren erg
enthousiast, de eigen gemaakte brievenbus was daarom
ook nooit leeg. Ze hebben heel wat briefjes geschreven.
Met het thema over de boerderij zijn we na de vakantie
begonnen. We leren hoe de jonge dieren heten en welke
machines er worden gebruikt op de boerderij. In de klas
hebben we kruiden gezaaid en nu maar afwachten wat
er op komt!
Er worden hokken gebouwd van blokken zodat alle
dieren een plekje hebben. Op dit moment staat de letter
t van tractor centraal. Hierna gaan we verder met de
letter b van boer en boerderij. We zingen over het koetje
en kalfje, kipje tok en knor knor knorrepot wat rol je door
de modder.

GROEP 5 EN 6
Met taal hebben we net het thema spijsvertering
afgesloten. Er waren hele grappige woorden bij maar
ook moeilijke zoals bijvoorbeeld: het enzym, de
voedingsstof, verteren en het maag- darmkanaal. Met
rekenen zijn we net in blok 6 gestart, we werken aan de
volgende doelen:.
Groep 5
*Aftreksommen t/m 1000 uitrekenen in maximaal 2
sprongen
*Sommen als 67x4 uitrekenen door om te keren en te
splitsen
*Een deelsom kunnen uitrekenen met behulp van een
keersom *Herkennen van wiskundige figuren

We hebben woorden van het thema uit de “modder”
gegrabbeld en daar zinnen mee gemaakt. Voorbeelden
van woorden zijn: hark, kruiwagen, varken en koe. De
kinderen maken met het woord een zin en ze tellen de
woorden in de zin.
Groep 2 is bezig met de cijfers 0 t/m 9. Hoe zien ze
eruit en op welke wijze schrijf je de cijfers.
Aanstaande maandag 16 maart gaan we met de
kinderen in de bus naar de G.A. de Ridderschool. Hier
zullen de kinderen de voorstelling Meneer Spek en
mevrouw Boontje bijwonen. De voorstelling wordt
gedaan door Kindertheater Spekkies met prik.
Over de voorstelling:
Mevrouw Boontje heeft net een nieuwe buurman,
meneer Spek. Zij vindt hem erg netjes, hij vindt haar erg
nieuwsgierig. Dan winnen ze een prijs, ze mogen op
reis! Maar Meneer Spek durft niet te logeren en
Mevrouw Boontje heeft geen zwemdiploma… Gaan ze
wel of niet op reis?

Vrijdag 20 maart gaan we met de bus naar een
voorstelling op de G.A. de Ridderschool. De voorstelling
heet Werktuig en wordt uitgevoerd door het PN theater.
Werktuig is een mysterieuze en speelse
verteltheatervoorstelling over vriendschap, fantasie,
nieuwsgierigheid en verantwoordelijkheid. Twee spelers
vertellen een verhaal, dat zij muzikaal begeleiden met
geluiden van gereedschappen. Het verhaal is
geïnspireerd op het nummer What’s he building in there
van Tom Waits.
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