08-02-2017
Basisonderwijs
Agenda
Datum
9 februari
16 februari
23 februari
26 februari t/m 2
maart

Activiteit
Blazersklas groep 6
Techniek Wolfsbos, groep 8b
Blazersklas groep 6
Juffendag kleutergroepen
Rapport 1 mee
Voorjaarsvakantie

Ziekmelding
Ziekmeldingen kunt u telefonisch (vanaf 7.30 uur) via het
nummer van de school doorgeven of via het volgende
e-mailadres: csa@kitsprimair.nl. Wel graag even de naam
van de school en de groep van uw zoon of dochter
vermelden.
Contactgegevens
In de schoolgids wordt u er op gewezen dat de school
moet beschikken over uw juiste adres- , telefoon- en
emailgegevens. Wij verzoeken u wijzigingen in
bovenstaande gegevens gedurende het schooljaar door te
geven aan de centrale administratie: csa@kitsprimair.nl
Oud papier
Donderdag 22 februari om 19.00 uur wordt de papiercontainer weer geladen. Hiervoor zijn de volgende families
ingeroosterd. Indien u niet kunt helpen dient u zelf voor
een vervanger te zorgen. Lukt dat niet, dan graag even
melden bij Roel Vegt, zodat we niet voor verrassingen
komen te staan.
Coördinator Roel Vegt (r.vegt1@telfort.nl; 06-42211127)
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Rekenspelletjes voor aan de keukentafel
Een organisatie heeft de afgelopen maanden hard gewerkt
aan het ontwikkelen van leerzame rekenspelletjes die
ouders met hun kinderen gezellig samen aan de
keukentafel kunnen spelen.
De instructievideo’s van deze rekenspelletjes zijn al meer
dan 15.000 keer gedeeld op Facebook (het spel met de
meeste likes tot nu toe is het ‘eierdoosspel).
Deze spelletjes worden gratis ter beschikking gesteld.
De link is :
https://wijzeroverdebasisschool.nl/rekenspelletjes/
Schoolkoor voor de leerlingen van de groepen 5 t/m 8.
Als muziekschool zijn we een paar jaar geleden begonnen
met een eigen schoolkoor. Op de jaarlijkse muziekavond
laten deze kinderen op spetterende wijze hun nummers
horen. Afgelopen seizoen hadden we zelfs een kersteditie
met de Diggelse Diva’s uit Westerbork. Na de voorjaarsvakantie starten we weer een schoolkoor op. Lijkt het je
leuk om samen leuke, hippe en
moderne liedjes te zingen,
waarbij
je
vanzelf
gaat
swingen? Geef je dan op!
Hoe komt dat er in de praktijk
uit te zien? We oefenen 6 keer op een maandag, 3 keer
voor en 3 keer na de meivakantie, van 14.15 uur tot 14.45
uur. Donderdagavond 7 juni is de muziekavond van de
G.A. de Ridderschool, iedereen kan dan komen kijken en
luisteren. Het schoolkoor treedt dan natuurlijk ook op!
Daarna stopt het schoolkoor tot de zomervakantie.
Gezellig samen liedjes zingen die passen bij jouw leeftijd?
Overleg eerst thuis en geef je dan op door je ouders te
laten mailen naar titia.stobbe@kitsprimair.nl
Opgave uiterlijk vrijdag 23 februari (voor de
voorjaarsvakantie)
Veel plezier met alweer een muzikaal schooljaar!
Juf Titia
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Groep 8A bezoekt het Wolfsbos College
Vrijdag 26 januari ging groep 8A voor de tweede keer dit
schooljaar naar he Wolfsbos College in Hoogeveen. Dit
keer voor een middag ‘Science’.
In het practicumlokaal
werden een drietal
opdrachten uitgevoerd:
het bekijken en volgen
van een (levende!)
slak, het bouwen van
een
toren
met
spaghetti
en
één
marshmallow én het
maken van je eigen
handcrème.
Deze
crème mocht in een
potje mee naar huis.
Het was weer een
leuke middag!

Gastles van de brandweer
Op donderdag 1 februari kregen de beide groepen 8 een
les in brandveilig leven.
Nadat eerst de voorkennis werd opgefrist, mochten de
kinderen zelf aan de slag. Draadjes van drie soorten stof
(katoen, nylon en wol) werden in brand gestoken en er
moest goed gekeken worden wat er gebeurde en ook hoe
het geurde. Dit zorgde voor spannende situaties!
In deze les hebben de kinderen geleerd over het
voorkomen van brand, het ontdekken van brand en wat te
doen bij brand. In de lesbrief, die elk kind mee heeft
gekregen, is een vragenlijst voor thuis opgenomen. De
brandweer is benieuwd wat het effect van de lessen is.
Ingevulde vragenlijsten kunnen worden ingeleverd bij juf
Karin. Elke maand wordt onder de ingevulde formulieren
het Smokey kaart-en kwartetspel verloot!

Voorleeswedstrijd groepen 3 en 4.
Op vrijdag 23 februari a.s. vindt op school de
voorleeswedstrijd van de groepen 3 en 4 plaats. Op vrijdag
16 februari zijn er in de eigen groepen de voorrondes. Veel
kinderen zullen daar aan deelnemen! Zij kiezen 2 winnaars
uit hun groep.
Die winnaars doen op 23 februari mee. Daarbij zijn 2
juryleden aanwezig. Zij zullen de winnaar van groep 3
kiezen en de winnaar van groep 4.
Wij wensen de deelnemers heel veel succes!
Schoolkorfbal
De data voor het schoolkorfbaltoernooi zijn gewijzigd.
De groepen 3/4 en 5 spelen nu op woensdag 18 april en
de groepen 6/7 en 8 spelen op donderdag 19 april.
Stichting Dierenweide Stroomdal (ingezonden bericht)
Met trots willen wij jullie allen wijzen op een filmpje van
RVT Drenthe over de rangers van de dierenweide:
http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/130950/JongeBeilenaren-zetten-zich-keihard-in-voor-dierenparkje-Weslapen-er-nog-net-niet
Dit filmpje is gemaakt naar aanleiding van het feit dat de
rangers de eerste prijs hebben gewonnen bij het project
Up2you. Bij dit project, voor de jeugd in Midden Drenthe,
werden jongeren uitgedaagd om met ideeën te komen voor
een mooiere leefomgeving.
De prijs van € 1.000,00 wordt besteed aan het bouwen van
een goed verblijf met daarin 25 hokken voor kleindieren,
van het kleindierenproject dat Dierenweide Stroomdal
samen met de Kleindierenvereniging Midden Drenthe, dit
jaar alweer voor de tweede keer uitvoert.
De rangers onderhouden ook nauwe contacten met de IKC
G.A. de Ridder, o.a. door samen met de kinderen
moestuintjes aan te leggen en te onderhouden.
Oud papier
De volgende papiercontainer wordt geladen op donderdag
15 maart om 19.00 uur wordt de papier- container weer
geladen. Hiervoor zijn de volgende families ingeroosterd.
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Kinderopvang
We zijn nog steeds bezig met het Puk thema Hatsjoe. Een
thema wat op dit moment wel erg toepasselijk is met alle
snottebellen en zieke kinderen.
Bij de Bijtjes heeft een aantal kinderen een bed voor de
zieke Puk geschilderd en daar kan hij heerlijk in liggen
uitzieken en verzorgd worden door onze "dokters" en
"zusters".

Bijlagen bij de nieuwsbrief:
Bijlagen bij de nieuwsbrief worden als link toegevoegd aan
de nieuwsbrief. Via deze link worden de bijlagen op de
website geopend.
Carnaval Chill-Inn
Voorjaarsvakantie activiteiten Dwingelderveld

Bij de Lieveheersbeestjes hebben ze lekker gesmeerd met
sneeuw.. Geen echte sneeuw helaas maar ze vonden het
erg leuk.
Deze week is het ook de afsluiting van de nationale
voorleesdagen en gaan de Lieveheersbeestjes en de
Bijtjes de verjaardag vieren van de tijger.
Bij de Tovertuin wordt nog volop gebruik gemaakt van het
speellokaal, maar de buitenlucht wordt ook weer vaker
opgezocht. Ook hebben de kinderen een mooie playmobiel
manege gekregen en een politieauto van playmobiel. Hier
wordt erg vaak met veel plezier mee gespeeld.
Ook hebben wij een klein verzoekje, het valt ons op dat
steeds meer kinderen luierbroekjes aan hebben. Wij
begrijpen dat deze erg makkelijk zijn en handig, maar voor
ons op de groep is dit niet altijd even handig vooral als wij
meerdere kinderen moeten verschonen.

email MR: mr.gaderidderschool@kitsprimair.nl
email OR: or.gaderidderschool@kitsprimair.nl

De volgende nieuwsbrief verschijnt: 22 februari
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