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ALGEMEEN
IEP en rapport
Voor en vlak na de voorjaarsvakantie hebben de kinderen gewerkt aan de IEP-toetsen. Dit is ons
leerlingvolgsysteem en geeft inzicht in hoe de kinderen staan ten opzichte van hun eigen ontwikkeling
en de referentieniveaus. Het afnemen van IEP heeft ons inzicht gegeven in de nieuwe beginsituatie en
van daaruit werken we weer verder. Natuurlijk zijn er dingen wat minder goed gegaan dan anders, die
pakken we de komende tijd extra op. De rapporten zijn meegegeven en de meeste oudergesprekken
zijn geweest. We hopen dat iedereen trots naar huis is gegaan met het rapport. Want de kinderen
hebben laten zien dat ze thuis en op school hard gewerkt hebben. Ze hebben zich prima ontwikkeld!
Integraal Huisvestingsplan
De afgelopen tijd heeft de gemeente Midden-Drenthe gewerkt aan een Integraal Huisvestingsplan
voor alle IKC’s. De MR en het team zijn betrokken geweest en hebben kunnen aangeven wat de
knelpunten zijn van het gebouw. Op 6 april wordt het Integraal Huisvestingsplan besproken in de
gemeenteraad. Als het allemaal doorgaat zoals gepland, zouden we in 2025 kunnen genieten van een
verbouwd of nieuw gebouw.
Tevredenheidspeiling
We zijn benieuwd hoe tevreden u bent over IKC de Bosvlinder. Hiervoor maken we iedere twee jaar
gebruik van een tevredenheidspeiling. De informatie die u hierin geeft, gebruiken we bij het opstellen
van het IKC-jaarplan. Uw bevindingen helpen ons het IKC te verbeteren.
Ieder gezin krijgt binnenkort via de mail een unieke inlogcode. U kunt met behulp van een telefoon,
tablet of computer inloggen op www.scholenopdekaart.nl/onderzoek en na het invoeren van de code
een vragenlijst invullen. Deze vragenlijst is anoniem, wij ontvangen alleen de totaaluitkomsten.
Wij zouden het zeer op prijs stellen wanneer u deze vragenlijst wilt invullen. Wilt u dit invullen voor 10
april? Alvast bedankt voor uw hulp!
Pleindienst
Onze werkgroep voor de pleindienst kan uitbreiding gebruiken! We zijn op zoek naar mensen die één
of een aantal dagen per week het spelmoment tussen de middag willen begeleiden. Op dit moment
gaan alle groepen na elkaar naar buiten. Dat zorgt ervoor dat er voldoende ruimte is en volop
gespeeld kan worden op het plein. Voor aanmelden, vragen of wanneer u meer informatie wilt, kunt u
contact opnemen met Nicole Jongman (nicole.jongman@kitsprimair.nl ).

Team
Juf Sindy is enige tijd afwezig geweest, maar is gelukkig weer aan het re-integreren. Eerst buiten de
groep en zodra het kan zal ze weer lesgevende taken oppakken. Juf Annelies werkt in verband met de
zwangerschap al een tijdje thuis. Juf Gerda vervangt haar en zal zich verderop in de nieuwsbrief aan u
voorstellen. Op 5 april gaat het zwangerschapsverlof van Annelies in en duurt tot eind september.
Voor sommige kinderen of groepen is het fijn om wat extra handen en ogen in de groep te hebben. Dit
kan zijn voor één of twee kinderen (altijd in overleg met de ouders), een klein groepje of in verband
met de grootte van de groep. We hebben geen onderwijsassistenten, maar maken dan gebruik van
Helping Hands. Hier werken vrijwilligers met een onderwijsachtergrond die een handje kunnen helpen
in de groep. Groep 1/2 heeft geluk daar is iedere ochtend, tot 11 uur, een extra juf. Het zou dus
kunnen dat uw kind thuis vertelt over juf Gertien en juf Anke. Dat zijn onze Helping Hands’.
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Paasviering
Donderdag 1 april vieren we Pasen op IKC de Bosvlinder. In alle groepen worden
die dag leuke paasactiviteiten gedaan. Ook komt de OR de paashaas helpen met
het verstoppen van de eieren, zodat we per groep eitjes kunnen zoeken. De
groepen 5 t/m 8 gaan in het bos eieren zoeken, stevige schoenen die vies mogen
worden is handig voor die dag.
Film in groep 7/8
Dit schooljaar is het jaar waarin we met de groep een musical zouden maken.
Gezien de maatregelen die op dit moment gelden is het zeer onwaarschijnlijk dat
we met veel mensen naar zo’n voorstelling kunnen komen kijken. Om toch iets moois neer te zetten
met deze groep hebben we gekeken naar andere mogelijkheden. Die zijn er gelukkig! We gaan een
film maken met de leerlingen.
Dit heeft een aantal voordelen. We zijn niet gebonden aan een bepaalde datum waarop het moet
worden opgevoerd. Als de film met publiek in première kan gaan (wat nog wel onzeker is), dan
kunnen de leerlingen van 7/8 ook ontspannen genieten van de voorstelling. Kan het niet met publiek
dan zijn er voor een film voldoende andere mogelijkheden om de leerlingen en ouders toch een
blijvende herinnering te geven.
De opnames van de film kunnen worden verdeeld over meerdere dagen. We hopen de hele film op te
nemen in de weken rond de meivakantie. Welke film het wordt dat houden we nog even voor onszelf.
We hebben de première van de film gepland op donderdag 1 juli. Hoe dat er uit gaat zien, weten we
nog niet. Daarbij zijn we o.a. afhankelijk van de dan geldende coronamaatregelen. We gaan er in
ieder geval een succes van maken, de kinderen hebben er al veel zin in!

Even voorstellen
Dag allemaal, graag wil ik langs deze weg mij even voorstellen. Ik heb inmiddels al met
veel ouders/verzorgers/opa’s en oma’s kennis mogen maken.
Ik ben Gerda Gubler. Ik woon in Stadskanaal. Ik heb drie dochters en een zoon en
inmiddels ook al 5 kleinkinderen. Mijn geboorteplaats is Dalen. Drents is dus mijn
moedertaal. Ik kom uit een boerenfamilie. Ik had twee broers en twee zussen, waarvan er
nu nog een broer en een zus in leven zijn. Mijn vader had een boerderij in Dalen en
daarna in Geesbrug. De basisschool heb ik daar gedaan. Het was even een stuk fietsen,
maar de MAVO heb ik gehaald in Oosterhesselen. Na de MAVO ben ik de Kleuterkweek gaan volgen
in Emmen. Deze heb ik in 1978 afgerond. Ja ja, alweer een tijdje geleden, maar ik kan het me nog
goed herinneren. In 1979 kreeg ik een baan als, toen nog kleuterjuf, in de Gemeente Hardenberg (
Kloosterhaar ). Na anderhalf jaar moest ik weer solliciteren en kwam ik terecht in de Gemeente
Slochteren. Uiteindelijk, na heeeeeeeeel veel jaren met plezier gewerkt te hebben had ik besloten om
niet meer te gaan werken. Het thuis zijn begon mij na niet zo lange tijd alweer te vervelen, miste de
kinderen en collega’s om mij heen. Ik heb me opgegeven als invalster bij Stichting Kits Primair. Al
gauw kon ik bij groep 1/2 aan het werk in Hooghalen. Ik was bekend met Hooghalen, want mijn oom is
hier directeur geweest. Wat was ik blij en ook nog voor een aantal maanden. Ik heb het heel erg naar
mijn zin en ik hoop de komende tijd nog meer ouders/verzorgers te mogen ontmoeten en te spreken.
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GMR lid gezocht!
Voor de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van Kits Primair zijn we op zoek naar een
nieuwe vertegenwoordiger vanuit De Bosvlinder vanaf het nieuwe schooljaar.
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) is een bovenschoolse organisatie: zij staat
ten dienste van alle aangesloten scholen. In de GMR zijn alle MR-en van de 11 scholen
vertegenwoordigd. GMR-leden worden gekozen door MR-leden, op persoonlijke titel. Momenteel
bestaat de GMR uit 12 leden, zowel leerkrachten als ouders.
Aan de GMR is een ondersteunende kracht toegevoegd. De GMR ontvangt van Kits Primair, gevraagd
én ongevraagd, alle informatie die voor de vervulling van haar taak nodig is. Voor adviezen raadpleegt
de GMR MR-vertegenwoordigers. De advies- en instemmingsrechten van de GMR zijn in de wet
verankerd.
De vergaderingen vinden ongeveer 6 a 7x per jaar in de avond plaats, meestal in Beilen maar
momenteel online.
Wilt u mee praten over het beleid van Kits Primair en onze school hierin vertegenwoordigen?
Geef u dan op voor 9 april 2021 via de email mr.bosvlinder@kitsprimair.nl
Voor meer uitleg en vragen kunt u ook contact met de MR opnemen, dan brengen wij u in contact met
het huidige GMR lid vanuit De Bosvlinder.
Schoolreisgeld en vrijwillige bijdrage
Normaal gesproken int de Ouderraad rond deze tijd de vrijwillige ouderbijdrage en het schoolreisgeld.
Omdat in deze rare tijd niet alles door heeft kunnen gaan, vragen wij dit schooljaar geen vrijwillige
bijdrage van €10,- aan de ouders.
We hopen dat de schoolreizen wel door kunnen gaan. Dat is nog even afwachten, maar alle
voorbereiding worden wel vast in gang gezet. Voor wie vorig jaar de €25 voor schoolreis al betaald
heeft, schrijven we dit jaar niks af.
Voor wie vorig jaar niet betaald heeft en voor de kinderen van groep 1 gaan we begin april het
schoolreisgeld (en evt. vrijwillige bijdrage van vorig jaar) incasseren. Het kan zijn dat het invullen van
de machtiging bij het inschrijven van uw zoon of dochter ontschoten is, dan krijgt een herinnering en
nieuwe formulieren in een envelop. Ook kan het zijn dat de ouderraad een factuur stuurt. Mocht u niet
kunnen of willen betalen, neem dan contact op met school. Misschien kunnen we samen nog een
mogelijkheid bedenken. In een normale situatie worden er allerlei leuke activiteiten voor de kinderen
van georganiseerd.
Voor de kinderen van groep 7/8 is het ook nog afwachten of het schoolkamp door kan gaan, dat
hopen we natuurlijk wel. Mochten de kinderen op kamp gaan dan krijgt u nog een verzoek om het
resterende schoolkamp geld van €45 te betalen (groep 8 heeft dit vorig jaar al betaald).
Wanneer het kamp en de schoolreis niet door kunnen gaan, proberen we zeker een alternatief te
bedenken om toch wat leuks met de kinderen te doen.
Alvast bedankt voor uw bijdrage!
Met vriendelijke groet, de Ouderraad
Zwangerschapsverlof
Na een periode van thuis werken ga ik nu dan echt met verlof.
Administratie, online vergaderen en natuurlijk veel knippen en plakken. Dat is natuurlijk niet hetzelfde
als les geven in de klas. Ik heb de klas dan ook zeker gemist! Veel plezier de rest van het schooljaar
en ik laat van me horen als Milan zijn broertje is geboren.
Juf Annelies
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AGENDA
Alle activiteiten zijn nog onder voorbehoud i.v.m. met de maatregelen
Datum
2 april
Goede Vrijdag: groep 1 t/m 8 vrij, kinder- en peuteropvang is open
5 april
Tweede Paasdag, iedereen vrij, IKC gesloten
9, 12, 19 en 23
Rijdende Popschool groep 7/8
april
19 april
Gezondheidsonderzoek groep 2 door jeugdverpleegkundige
23 april
Koningsspelen
26 april t/m 7 mei
Meivakantie
12 mei
Schoolreis groep 1 t/m 6
13 mei
Hemelvaartsdag, iedereen vrij, IKC gesloten
14 mei
Groep 1 t/m 8 vrij, kinder- en peuteropvang is open
17 mei
Margedag, kinderen van groep 1 t/m 8 zijn vrij
23, 24, 25 juni
Kamp groep 7/8
Oud papier
Datum
8 april
20 mei

Ouder(s), verzorger(s) van:
Jesse van der Heide, Brian Eising, Ruben Bakker, Noëlle Sok, Thijs Noordenbos
Femke van Nieuwpoort, Elinn Mulder, Tess Meulenkamp, Amos Holwerda, Jet
Feenstra, Leana Dekker

NIEUWS UIT DE GROEPEN
GROEP 3/4
Met rekenen is groep 3 aan het spiegelen geweest. Welke figuren zijn hetzelfde? Dat is best nog een
heel gepuzzel!

Met gym gaan we momenteel niet naar de zaal. Gelukkig is er buiten ook genoeg te doen en weten de
kinderen ook leuke spelletjes te bedenken!
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GROEP 5/6
In groep 5 en 6 maken we de klas in lentesfeer. We hebben tulpenvelden getekend en knutselen over
de lente. Ze zoeken zelf knutselopdrachten en zijn daar al goed mee bezig.
De kinderen werken op dit moment aan een dagtaak. Hierop kunnen ze afvinken wat ze hebben
gedaan. Daarnaast kunnen ze aangeven of ze aan extra werk toekomen. Mooi om te zien is dat een
aantal kinderen zelf aangeven welke doelen ze graag willen oefenen met rekenen.
De kinderen hebben met taal een begin en eind gemaakt aan een verhaal. De verhalen gaan over het
thema Amsterdam. Ze gaan dit nu oefenen en dan starten we volgende week met theaterlezen. Ze
proberen het verhaal dan zo mooi en spannend mogelijk voor te lezen.
Groep 5 werkt deze week aan de volgende doelen met rekenen:

Groep 6 werkt voor rekenen aan onderstaande doelen:

Op dinsdag en donderdag gymmen we buiten. Dit doen we
op het plein, op het sportveld of in het bos. Met heerlijk
weer is het ook fijn om het bos in te gaan naar het witte
zand. Geweldig zo’n mooie plek in de buurt van school. We
hebben daar een reactiespel gedaan, slagbal en blikspuit.
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NIEUWS VAN DE KINDEROPVANG

Het is lente.
En daar zijn we volop mee bezig op de opvang.
Er worden lammetjes geverfd en we gaan binnenkort zelfs op
bezoek bij de lammetjes.
De vader van onze stagiaire Dewy heeft lammetjes en een aantal
kinderen gaan daar een kijkje nemen en vast ook heel lekker
knuffelen met deze wollige beestjes.
Ook op de ramen in de lokalen zijn de sneeuwvlokken vervangen
door vrolijke lente bloeiers. De vrolijke tulpjes eronder zijn door de
kinderen geverfd en het ziet er erg gezellig uit.
Ook zijn we voornemens om een heus moestuintje aan te leggen en we spelen al
weer regelmatig buiten. De loopfietsen zijn favoriet en op het grote plein is het fijn
rond crossen.
Helaas kunnen door de corona maatregelen nog steeds niet alle naschoolse
opvang kinderen komen. Dit vinden we erg jammer en we kijken er naar uit dat
iedereen er weer gewoon ‘gewoon’ is.
Met de BSO kinderen die er wel zijn, hebben we leuke activiteiten gedaan in het
teken van sprookjes. Snoephuisjes
gemaakt in
het teken van Hans en Grietje, de
stoelendans
in het teken van Assepoester en een
heleboel
mooie kleurplaten gemaakt van allerlei
sprookjes.
Deze week zijn we gestart met het
thema: eet
smakelijk. Dit betekend dat we veel
gaan praten,
zingen, lezen en knutselen over dit
thema.
We gaan dingen proeven en misschien ook wel
maken.
In de groep hebben we inmiddels een klein supermarktje en
de kinderen
hebben er al met veel plezier in gespeeld.
Wij wensen jullie allemaal een heel fijn voorjaar!
Groet van de kinderopvang.
Natalie, Elvira, Dewy, Mirjam en Linda.

