Nieuwsbrief nr. 2
ALGEMEEN
AGENDA
9 oktober: margedag, kinderen zijn vrij
12 t/m 16 oktober: herfstvakantie
11 november: kunstontmoeting groep 5/6 op de G.A. de
Ridderschool
DRENTS VERKEERSVEILIGHEIDSLABEL
Het Drents Verkeersveiligheidslabel (DVL) is een
kwaliteitskeurmerk voor basisscholen die
verkeersveiligheid een vaste plaats geven in hun
schoolbeleid. Belangrijk hierbij zijn de verkeerslessen op
scholen, de ouderparticipatie en een verkeersveilige
omgeving. Om het label te verdienen, moet een school
voldoen aan een aantal criteria:
 het maken van een jaarlijks activiteitenplan
verkeersveiligheid
 het verankeren van verkeerseducatie in alle
groepen
 het uitvoeren van het theoretisch- en praktisch
verkeersexamen
 de zorg voor een veilige schoolomgeving
en veilig verkeersgedrag
 de ouders participeren in de
verkeersveilige school
In september is gecontroleerd of we het
Verkeersveiligheidslabel nog steeds mogen dragen en
het keurmerk is opnieuw toegekend. Hier zijn we erg blij
mee!
GEVONDEN VOORWERPEN
Er zijn een aantal kledingstukken blijven liggen (zie
onderstaande foto). Soms herkennen de kinderen het
niet als hun eigen kledingstuk. Herkent u iets van uw
zoon of dochter, dan kunt u een berichtje via Parro
sturen aan de leerkracht. Dan wordt het kledingstuk
meegegeven naar huis.

OUDERCONTACT
In week 44 zijn de oudergesprekken. U heeft hiervoor
via Parro een uitnodiging gehad om een gesprek te
plannen. Heeft u dit nog niet gedaan, dan kan dat nog.
Wilt u voor de herfstvakantie intekenen?
MARGEDAG
Aanstaande vrijdag is er een margedag. De kinderen
zijn deze dag vrij. Het team heeft die dag een scholing.
We werken aan het vergroten van eigenaarschap. De
stichting leerKRACHT begeleidt ons hierbij. Met
leerKRACHT werken we aan een cultuur van ‘elke dag
samen een beetje beter’.
Op een school met een verbetercultuur werk je samen
aan nog beter onderwijs. Een cultuur waarin je als team
van elkaar leert en samen met de leerlingen en de
schoolleiding het onderwijs verbetert. Dat doen we aan
de hand van vier instrumenten die elkaar onderling
versterken.
 De bordsessie. Korte effectieve werksessie,
waarin je met je collega's en schoolleiding
wekelijks de voortgang bespreekt op doelen die
je gezamenlijk gesteld hebt.
 Gezamenlijk lesontwerp. De doelen die je met
je team stelt vertaal je naar de dagelijkse
lespraktijk. Door samen lessen voor te bereiden
maak je gebruik van elkaars kennis en kunde en
kun je lessen verbeteren en innoveren.
 Lesbezoek en feedback. Van en met elkaar
leren is de basis voor een goede les. Door
regelmatig te kijken bij elkaar en samen te
bespreken of de beoogde doelen worden
bereikt, krijgen we ideeën over hoe het nog
beter kan.
 De stem van de leerling. De leerling is de
grootste inspiratiebron voor nieuwe lesdoelen.
Zij kunnen bij uitstek feedback geven over het
onderwijs en werken zo mee aan verbetering.
OUD PAPIER 19 NOVEMBER
Ouders/verzorgers van:
Noa van Urk
Mirza Paasman
Niels Stuit
Juninho Basilia
Marjana Perro
Jasper van der Kooi
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Nieuws van de kinderopvang, de peuters en de
bso-ers!

Wij hopen daar net zo veel plezier aan te beleven als
aan het kunst thema.

De zomervakantie lijkt al weer tijden gelden en de
herfstvakantie staat voor de deur.
Een goede reden om wat van ons te laten horen en een
perfecte tijd om op de kinderopvang en in de
peutergroepen een nieuw thema te starten. Na de
herfstvakantie start dit thema. Regen! Dus nemen jullie
allemaal laarzen mee en een regenjas als het slecht
weer is… We gaan namelijk vast een keer wandelen in
de regen en alle daarbij behorende spelletjes doen.
Springen in de modder, stampen door de plassen en
regendruppels vangen met je mond.

Even voorstellen
Dit hele schooljaar zal Dewi Kruit bij ons stage lopen.
Dewi draait mee in alle groepen en we vinden het
hartstikke fijn dat ze er is. Dewi doet de opleiding
agogisch werk niveau 4.
Dewi is er op maandag en dinsdag.

De afgelopen periode werkten we met de kinderopvang
en de peuters aan het thema:
Ik ben Kunstenaar.
Vele kunstwerken in allerlei vormen zijn er gemaakt.
Verven, kleuren, zelfportretten, vormen, kleuren leren
kennen, torens en gebouwen bouwen met blokken en
ook naar jezelf kijken in de spiegel kwamen voorbij de
afgelopen periode.
Een heel leuk thema waar wij als leidsters onze
creativiteit goed in kwijt konden. Een aantal peuters is
zelfs op zoektocht geweest in Hooghalen naar kunst. Als
je goed kijkt is er heel veel.
We werken sinds de zomervakantie op twee groepen.
Het oude magazijn is een prachtig licht lokaal geworden
waar we erg graag zijn. De beide groepen hebben ook
een naam gekregen. Groep Uk en groep Puk.
In groep Uk vind de kinderdagopvang plaats en op de
dinsdag en vrijdag ook de peuteropvang in een
combinatiegroep met de kinderopvang. In groep Puk de
peuteropvang op maandag, woensdag en donderdag en
ook de bso speelt hier in de middag graag. We hebben
hier ook een speciale thema plank voor de bso. De bso
heeft themakisten. Samengesteld door het Lifestyle
team van Kits Primair. De afgelopen periode was dat
ook heel toevallig kunst. De maandag groep is met
Elvira en Dewi op pad geweest om prachtige creatieve
foto’s te maken. De week erna maakten ze een
prachtige lijst van pur eromheen. Hartstikke leuk voor de
kinderen en voor ons als leidsters.
De komende periode is voor hen het thema vervoer.

Ons team:
Hoe ziet ons team er op dit moment eigenlijk uit.
Ons team bestaat op dit moment uit 3 vaste personen
en een vaste invalster. Natalie, Elvira, Linda en Miriam.
Op maandag zijn Elvira en Linda er.
Op Dinsdag Elvira, Natalie en Miriam.
Op woensdag Elvira en Linda.
Op donderdag Elvira, Natalie, Miriam en Linda.
Op vrijdag Natalie en Miriam.
Ook hebben we weer nieuwe kinderen mogen
verwelkomen op de opvang. Welkom Swen, Noa, Thijs
en Rick.
Natuurlijk hebben ook wij te maken met corona en we
nemen alle mogelijke maatregelen die er zijn om het zo
veilig mogelijk te houden. We hopen dat ons hele team
gezond blijft zodat we kunnen blijven doen waar we het
beste in zijn. Er zijn voor de kinderen.
De leidsters van de groepen van de opvang.
Elvira, Natalie, Miriam en Linda.
NIEUWS UIT DE GROEPEN
OPENING KINDERBOEKENWEEK
Vrijdag 2 oktober hadden we de opening van de
Kinderboekenweek. Die heeft dit jaar als thema ‘en
toen..’ De kinderen hebben naar een leuke voorstelling
gekeken. Ook hebben de kinderen een liedje en een
dansje ingestudeerd en deze afgelopen vrijdag laten
zien.
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GROEP 3/4
VOORSTELLING
Woensdag 16
september is
groep 3/4 met de
bus naar Beilen
gegaan, voor een
vertelvoorstelling van ‘De rattenvanger van Hamelen’.
Het was een
eenmansvoorstelling
waarbij de kinderen
werden betrokken in het
verhaal. Het was een erg
leuke voorstelling, de
kinderen hebben genoten

De afgelopen periode hebben we in groep 4 gewerkt
aan het thema ‘Start’ met taal. Dit thema hebben we
afgelopen week afgesloten met een toets. De kinderen
hebben geleerd om betekenissen van woorden te
vinden, welke bordspelen er zijn en zelfs geleerd om zelf
een bordspel te maken!
Met spelling hebben we gewerkt met de volgende
spellingafspraken:
categorie 1; Hakwoord
categorie 2; Zingwoord
categorie 3; Luchtwoord
categorie 4; Plankwoord.
We zijn net gestart met categorie 5:
het –eer, -oor, -eurwoord.
De kinderen kunnen u hier meer over vertellen!
Met groep 3 zijn we gestart met thema 3 van lezen,
‘Smakelijk eten’. In deze groep nemen we ook al kleine
dicteetjes af voor de letterkennis.
Het dagelijks onderhouden van het lezen blijft voor beide
groepen erg belangrijk.

Ninthe uit groep 8 doet
mee aan een Sponsorloop
voor de Liedjesfabriek. Ze wil graag zoveel mogelijk geld
ophalen. Ook groep 3 en 4 hebben hierbij geholpen; ze
hebben allemaal heel mooie kaartjes gemaakt!
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GROEP 5/6
De afgelopen periode zijn we druk bezig geweest met
het werken met een doelenbord. De leerlingen zien op
het bord wat er die dag aan bod komt en wat ze oefenen
en leren.
Met wereldoriëntatie zijn we bezig met het thema Ik hou
van Holland. We hebben al met elkaar gekeken naar wat
typisch Nederlands eten is, wat beroemde Nederlandse
mensen zijn en wat de Grote Vijf in Nederland zijn .
Wist u dat we in Nederland ook op safari kunnen en
waar je de meeste kans hebt om de Grote 5 te zien?
We maken met elkaar een Ik hou van Holland show
waarin typische Nederlandse producten, personen en
dieren voorbij komen.

HET TEAM VAN
IKC DE BOSVLINDER
WENST U ALLEN EEN

We doen mee aan het project Het Hof van Halen.
Kunstenaar Jolande van Luijk heeft de kinderen
meegenomen naar de dorpstuin en daar heeft ze met de
kinderen verschillende planten geoogst. Met de planten
hebben ze schapenwol gekleurd. De vorige keer hebben
ze een plattegrond van hun huis gemaakt met vilt. In
november maakt de groep met de geverfde wol een
plattegrond van Hooghalen. Tevens hebben we uit de
tuin munt en tijm meegenomen. Tijdens de lunch
hebben we hier thee van gemaakt, heerlijk!
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