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ALGEMEEN
AGENDA
14 sept:
24 sept:
30 sept en 1 okt:
2 okt:
9 okt:

-

Jeugdverpleegkundige
Workshop voorlezen groep 7/8
Schoolfotograaf
Opening kinderboekenweek
Margedag  kinderen vrij

OUD PAPIER 1 OKTOBER
Ouders/verzorgers van:
Lucas Lammertink
Leon Hoogeveen
Ninthe Drenth
Kim Brunsting
Bjarne Blaauw
Janelle Waninge
IEP
Vanaf schooljaar 2020-2021 stappen we over op een
ander leerlingvolgsysteem, IEP. Voor de groepen 3 t/m 8
gebruikten we Cito als leerlingvolgsysteem. We vinden
dat IEP beter aansluit bij het zichtbaar maken van de
talenten van de kinderen. IEP bestaat uit ‘hoofd, hart en
handen’ en heeft als uitgangspunt dat een kind meer is
dan alleen rekenen en taal. Het geeft de kinderen meer
inzicht in hun eigen ontwikkeling, dat sluit aan bij onze
visie en missie.
We deden al de IEP-eindtoets, nu is er weer een
doorgaande lijn met IEP-leerlingvolgsysteem. Binnenkort
krijgt u meer informatie over IEP.
VERKEERSVEILIGHEID
We zien dat het steeds drukker wordt rond het IKC. Dit
levert regelmatig onveilige situaties op voor de kinderen.
Wilt u rekening houden met het volgende?:
- Kom wanneer het kan zoveel mogelijk lopend of
op de fiets naar school.
- Parkeer in de vakken. Mochten de vakken vol
zijn, kies dan een plaats in een straat verderop.
Loop naar het plein om de kinderen op te halen.
- Bij de stoep voor de school is een gele streep.
Hier mogen auto’s niet staan, ook niet om
kinderen alleen in- of uit te laten stappen.

Gebruik de hele stoep voor de school om te
wachten. Nu zien we vaak dat ouders bij elkaar
staan bij de ingang van het plein.
Ook kijken we met de verkeersouder en gemeente of er
nog iets aan de verkeerssituatie veranderd kan worden.
Het kan zijn dat u daarom de verkeersouder (Marion)
foto’s ziet maken om de knelpunten inzichtelijk te maken
voor de gemeente.

CONCIËRGE
Meester Henk Timmer heeft vorig jaar afscheid
genomen als vrijwillige conciërge van de Bosvlinder.
Eigenlijk is hij voor ons onmisbaar, omdat allerlei
klussen als schilderwerk, grasmaaien, iets ophangen of
repareren meteen door hem werden opgepakt. We
missen dit erg, dus we zijn op zoek naar iemand die ons
kan helpen. Houdt u van klussen en heeft u wekelijks
wat tijd over? Dan vinden we het erg fijn als u ons wilt
komen helpen. Wilt u meer weten dan kunt u contact
opnemen met Nicole Jongman, via
info.bosvlinder@kitsprimair.nl of bellen naar 0593592317

OUDERHULP
Verschillende werkgroepen kunnen nog wat uitbreiding
gebruiken. We zoeken bijvoorbeeld ouders voor de
Ouderraad, Centrale Oudercommissie (van kinder- en
peuteropvang), luizencontrole, verkeersouder en
bibliotheek. Informatie vragen of opgeven kan via de
mail of Parro.
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LIEDJESFABRIEK
Het afgelopen jaar is Ninthe uit groep 8, junior
ambassadeur voor de Liedjesfabriek geweest. De
Liedjesfabriek gaat met de liedjesmobiel bij kinderen
thuis of in het ziekenhuis langs, om liedjes te schrijven
en op te nemen. Ninthe heeft ook een eigen lied
geschreven: Moppentrommel.
Wilt u het eens horen, kijk dan op:
https://www.youtube.com/watch?v=c5a5607kuAk
Ninthes jaar als junior Ambassadeur voor de
Liedjesfabriek zit er bijna op. Ze heeft het afgelopen jaar
hard gewerkt om geld in te zamelen, onder meer door
eieren van haar eigen kippen te verkopen en ze heeft
samen met haar vader Limoncello gemaakt en verkocht.
Op zondag 11 oktober is de afsluiting van het
ambassadeurschap. Ninthe loopt i.p.v. de 4-mijl van
Groningen, haar eigen sponsorloop "Ninthes 4-mijl voor
De Liedjesfabriek". Ze maakt op 11 oktober om 10.00
uur een tocht van 6,4 km over het Hijkerveld. Helpt u
mee om de sponsorloop tot een groot succes te maken?
Doneren kan via https://www.geef.nl/nl/actie/ninthes-4mijl-voor-de-liedjesfabriek/donateurs
Aanmoedigen kan natuurlijk ook! Hieronder vindt u de
looproute:

ONVERGETELIJK
Dat mijn pensioentijd zou gaan beginnen aan het eind
van het schooljaar stond al geruime tijd vast en af en
toe was ik daar in mijn gedachten ook wel mee bezig.
Maar met name de laatste maand voor de
zomervakantie kon ik geen moment vrij zijn van de
gedachte dat de werkzaamheden in het onderwijs
voorbij zouden zijn, want de collega’s hadden het
schoolgebouw van heel wat fotomateriaal over mij
voorzien. Geweldig! En dan al de verrassingen die op
mijn pad kwamen. Een schitterend ontbijt voor mijn
gezin en mij en de prachtige rit in een zijspan door het
dorp met de vele zwaaiende kinderen en ouders. Het
bezoek aan iedere groep met daarbij mooie momenten
met de kinderen. En de spetterende buitenvoorstelling.
Ik denk er nog regelmatig aan terug. Het gezellige
samenzijn met collega’s op de laatste schooldag zowel
in het schoolgebouw als bij het restaurant. Daarnaast de
vele belangstelling, cadeaus en lieve woorden. Ik heb
het echt allemaal bijzonder mooi gevonden.
Ook namens Gosia, Jasper en Sander wil ik alle
kinderen, ouders en collega’s nogmaals heel hartelijk
bedanken voor die onvergetelijke laatste schoolweek. Ik
wens dat het onderwijs in ons dorp altijd zal blijven
voortbestaan en dat het een prima bijdrage zal leveren
aan het prettig opgroeien van de kinderen in Hooghalen.
Vriendelijke groeten,
Henk Iwema

INGEZONDEN

SCHOOLFOTOGRAAF
De fotograaf komt langs op 30 september en 1 oktober.
Op woensdag 30 september worden de volgende
foto’s gemaakt:
- Kinderen van groep 1 t/m 8.
- Groepsfoto’s van groep 1 t/m 8.
- Broertjes en zusjes die op school zitten.
Op donderdag 1 oktober:
- De kinderen van de peuter- en kinderopvang die
op donderdag aanwezig zijn.
- Groepsfoto’s van de peuter- en kinderopvang.
- Broertjes en zusjes die op school én opvang
zitten.
Kinderen die niet op school of de opvang komen, of op
een andere dag bij de opvang zijn, kunnen helaas niet
op de foto.

Elk kind moet mee kunnen doen aan leuke en
belangrijke activiteiten. Bijvoorbeeld sporten, zwemles,
schoolreis of naar muziekles. Ook als zijn of haar ouders
hiervoor geen of weinig geld hebben. Dat vinden we in
Midden-Drenthe belangrijk. Daarom heeft de gemeente
voor gezinnen met een laag inkomen het Kindpakket.
Sinds kort maakt ‘Bartje leert zwemmen’ ook onderdeel
uit van het Kindpakket. Met deze regeling kunnen
kinderen uit minimagezinnen gratis hun zwemdiploma
halen.
Wil je weten of je in aanmerking komt voor regelingen uit
het Kindpakket?
Of wil je meer weten over de mogelijkheden?
Kijk dan op www.middendrenthe.nl/kindpakket of neem
contact op met één van de medewerkers van de
Gemeentewinkel via (0593) 53 92 22. Op afspraak
langskomen in de Gemeentewinkel kan natuurlijk ook.
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NIEUWS UIT DE GROEP

GROEP 5 EN 6

We zijn dit schooljaar begonnen met het bedenken van
de 5 belangrijkste groepsregels. De kinderen hebben
met elkaar in groepjes regels bedacht en gestemd over
welke ze het meest belangrijk vonden. Deze regels
hangen in de klas.
Voor groep 5 is het werken op een Chromebook nieuw.
Ze zijn er na bijna 3 weken al helemaal gewend en trots
dat ze er op mogen werken.
We doen dit schooljaar mee aan het project Leesvreters
van de bibliotheek. De kinderen hebben hierover al
informatie meegenomen naar huis. De leerlingen lezen
boeken, geven hun mening over de boeken en reageren
op elkaars meningen. Vanaf 21 september start de quiz
die 8 weken duurt. Elke week worden er verschillende
opdrachten gegeven zoals: een boekvraag, een
internetvraag of een creatieve opdracht. De kinderen zijn
al enthousiast begonnen met lezen.
Met rekenen besteden we aandacht aan het tempo
rekenen. De leerlingen rekenen in 4 x 1 minuut de
sommen zo snel mogelijk uit, dit zijn 4 rijtjes van 25
sommen. We zijn begonnen met de plus en min
sommen over het tiental. Na de eerste keer bekijken we
het gemiddelde en bepalen de kinderen met elkaar hun
groepsdoel. Hoeveel sommen kunnen ze na 2 weken
met elkaar maken? Is het gelukt, dan krijgen ze een
groepsbeloning, deze bedenken ze met elkaar.
Het tempo rekenen oefenen we ook met elkaar met de
Drempelspelen. Dit zijn gezelschapsspelen waarbij je de
snelheid van het rekenen vergroot. Dit doen ze in
groepjes van 2 of 3 leerlingen.

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:

