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ALGEMEEN
AGENDA
Alle activiteiten zijn nog onder voorbehoud i.v.m. met de maatregelen
Datum:
23 april
Koningsspelen en juffendag
26 april t/m 7 mei
Meivakantie
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
28 mei
Rijdende Popschool groep 7/8
31 mei
Natuur Speurderstocht groep 5/6 ter Horst
3 juni
Rijdende Popschool groep 7/8
23, 24, 25 juni
Kamp groep 7/8

OUD PAPIER
Datum
20 mei
1 juli

Ouder(s), verzorger(s) van:
Femke van Nieuwpoort, Elinn Mulder, Tess Meulenkamp, Amos Holwerda, Jet
Feenstra, Leana Dekker
Lynte Vijfschagt, Lise van der Ven, Nina Varambon, Jonathan Schouten, Joey
Elslo, Nick Doornbos

SCHOOLREIS GROEP 1 T/M 6
Helaas kunnen de schoolreizen van groep 1/2 en groep 3 t/m 6 niet doorgaan. De parken zijn nog
gesloten. Groep 1/2 zou samen met groep 1/2 van ’t Hiekernust op schoolreis gaan. Groep 3 t/m 6
zou ook samen in de bus naar Wildlands in Emmen. Met de huidige maatregelen mogen we de
groepen niet mengen. Gezamenlijk op schoolreis zal dus ook niet gaan. We zijn aan het nadenken
over een alternatief, zodat we in de omgeving met de eigen groep een leuke dag kunnen organiseren.
Zodra we hier meer over weten, hoort u dit van ons.
TEVREDENHEIDSPEILING
Nog even een herinnering aan de tevredenheidpeiling. Op dit moment hebben 30 personen
(respondenten) de peiling ingevuld. Voor de betrouwbaarheid van het onderzoek hebben we minimaal
38 respondenten nodig. We hebben daarom de invuldatum verlengd. Heeft u de enquête nog niet
ingevuld, dan kan dit nog deze week. U kunt hiervoor de inlogcode gebruiken die u heeft ontvangen
op 29 maart (één code per gezin). We zijn erg met uw informatie geholpen, bedankt voor het invullen!
GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
In de vorige nieuwsbrief heeft een oproep gestaan voor een nieuw GMR-lid. Daarop is één reactie
gekomen, Corien Woudstra, moeder van een leerling uit groep 1. Dat betekent dat er geen
verkiezingen georganiseerd te hoeven worden. Jacqueline en Corien zullen de rest van dit schooljaar
de GMR-taken samen oppakken. Fijn dat we zo goed vertegenwoordigd zijn binnen de GMR. Aan het
eind van dit schooljaar neemt Jacqueline afscheid van de GMR, alvast bedankt voor de inzet!
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DOEKOE
Vanaf 19 april is de Doekoe Scholenactie van de Coöp weer gestart. Bij aankoop van actieproducten
ontvangt u speciale Doekoemunten, die gedoneerd kunnen worden aan de Bosvlinder. Zo sparen we
voor leuke sport- en spelmaterialen voor op het schoolplein of de gymles. Bewegen wordt dan nog
leuker voor de kinderen. Helpt u ons mee?
VERKEERSEXAMEN
Onderdeel van het Drents Verkeersveiligheidslabel is het
verkeersexamen voor groep 7/8. Dit jaar deden wij ook
weer mee. Het theoretisch examen is gehouden op 31
maart. We zijn erg trots op de kinderen, want iedereen is
geslaagd!

VRIJWILLIGE CONCIËRGE
We zijn op zoek naar iemand die als vrijwillige conciërge wil helpen in en om school.
Het gaat dan om kleine klussen in en om de school; iets repareren, klein
schilderwerk, tuin en gras onderhouden. Vindt u het leuk (of kent u iemand) om dit te
doen en heeft u één of een halve dag per week over? Dan kunnen we uw hulp goed gebruiken. Voor
meer informatie of aanmelden kunt u contact opnemen met Nicole Jongman
(nicole.jongman@kitsprimair.nl ).

HERDENKING 4 MEI
Als IKC de Bosvlinder hebben we het monument voor Canadese
militairen in het Middendorp in Hooghalen geadopteerd.

Op 4 mei is hier een herdenking om 18.00 uur.
De kinderen van groep 7/8 (in de toekomst alleen groep 7)
hebben dan de mogelijkheid om een bloem te leggen.
Aangezien 4 mei vaak in de vakantie valt is het geen verplichte
schoolactiviteit en is er ook geen leerkracht aanwezig.
De organisatie ligt bij de OR. Dit jaar begeleiden Jacob Meulenkamp en Mark Wever de leerlingen.
We zouden het fijn vinden als de hele groep mee gaat.
Opgeven kan tot donderdag 21 april via Parro bij de leerkracht.
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NIEUWS UIT DE GROEPEN
GROEP 3/4
In groep 3/4 mogen de kinderen die dat willen voorlezen uit een eigen biebboek. We beginnen met
drie vragen te stellen aan het kind dat gaat voorlezen. Vaak zijn dat vragen als: ‘Wie is de schrijver’,
‘Wie is de illustrator’, ‘Waarom vind je het een leuk boek?’ Dit doen we ook om het lezen/leesplezier te
bevorderen. Omdat sommige kinderen dit nog best spannend vinden, hebben ze iemand als hulp of
‘steun’ naast zich zitten.

In de pauze wordt fanatiek gespeeld. Laatst hadden een
aantal leerlingen een ‘parcours’ bedacht en zelf gemaakt,
waarover de klasgenootjes mochten lopen. Dit alles
zonder de grond aan te raken!

GROEP 5 EN 6
Met PBS zijn we al weer een tijd bezig met individuele beloningen. De kinderen krijgen
een muntje voor goed gedrag. Dat kan heel eenvoudig zijn voor het behulpzaam zijn naar
een ander, goed meedoen tijdens een instructie of als je bijvoorbeeld rustig door de
gang loopt bij het naar buiten gaan. De muntjes worden op dit moment vooral ingeleverd
voor het maken van een KAHOOT en het zitten op juf haar stoel. Mooi om te zien is dat
ze elkaar ook graag een muntje geven. Ze kunnen dan goed benoemen waarvoor
diegene een muntje heeft verdiend. Met spelling heeft groep 5 er deze week een nieuwe
categorie bij namelijk het tropisch woord. De regel is dan tropisch woord: Ik hoor /ies/ maar ik
schrijf isch. Voorbeelden zijn: komisch en gigantisch. Verder oefenen ze deze week met de
woordsoort: het voorzetsel. Het voorzetsel zegt iets over de precieze plaats, richting en tijd.
Zoals bij: onder de kast, naar de kast, tijdens en in de vakantie. Groep 6 oefent deze week het
tremawoord. De regel is: Tremawoord met puntjes op de ……….. Een trema geeft aan hoe je
een woord uit moet spreken. Daarnaast leren de kinderen wat rangtelwoorden zijn: Het tweede
huis en de achtste boom. Voor het goed leren spellen van woorden is het van belang dat ze de
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woorden goed in klankgroepen/lettergrepen kunnen verdelen. Dit wordt dagelijks geoefend. Elke week
doen we 1 coöperatieve werkvorm. Dat kan zijn een renspel buiten of een spel binnen. Vorige week
hebben de kinderen een spellingspel gespeeld met een dobbelsteen. Ze bedenken dan zelf een
woord bij de categorie, schrijven het woord op en controleren elkaar. Heel eenvoudig, maar erg leuk.

NIEUWS VAN DE KINDEROPVANG EN BSO
Bijna is het meivakantie en daar zijn we aan toe hoor. Want wat hebben we de afgelopen tijd weer een
boel gedaan. Op ons pleintje is een trekkerband komen te staan waar de juffen samen met de
kinderen aarde in hebben gedaan en daarin aardbeien planten hebben
geplant, maar ook zaadjes hebben gedaan. Hopelijk gaat alles op komen en
kunnen we binnenkort uit ons eigen ‘tuintje’ eten.
Ook zijn we heel druk voor Moederdag, maar daar vertellen we niets over want
dat is natuurlijk geheim! We waren bezig met het thema: eet smakelijk. In
beide groepen konden de kinderen spelen met het keukentje en alle
boodschappen die daar waren verzameld.
We maakten echte placemats met op onze bordjes dat wat we zelf lekker
vonden. We gingen fruit voelen wat onder een lakentje lag. We gingen
natuurlijk ook proeven. Ananas was bij sommigen wel favoriet en bij anderen
helemaal niet. We lazen over Rupsje Nooitgenoeg en maakten een appel
met het rupsje. Ook lazen we over een geit die van zijn vrienden te eten kreeg.
Nu het weer wat mooier wordt gaan we natuurlijk ook regelmatig naar buiten.
We zijn al meerdere keren een wandeling gaan maken en spelen daar waar
we wat tegenkomen. De zandspeelplaats of een speeltuin. Genieten.
Wat deden onze BSO-ers? Ook de BSO-ers gingen af en toe op stap. Naar
het klimbos. Maar ook buiten spelen vinden ze heel fijn. De bak met klei op tafel is altijd goed.
Prachtige creaties komen tevoorschijn. Ook onze viltstiften zijn nodig aan vervanging toe, want wat
worden er een boel en mooie tekeningen gemaakt.
Namens alle juffen wensen wij jullie allemaal een heel fijne meivakantie!
Groet Elvira, Miriam, Natalie, Dewy en Linda.

TEAM IKC DE BOSVLINDER WENST IEDEREEN EEN FIJNE

