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Alle activiteiten zijn nog onder voorbehoud i.v.m. dan geldende coronamaatregelen
Datum:
9 sept.
17 sept.
20 sept.
21 sept.
24 sept.
30 sept.
6 t/m 17 okt.
6 okt.
7 okt.
8 okt.

Kunstontmoeting groep 1/2
Techniek Experience groep 7/8
Kunstontmoeting groep 5/6
Museum de Buitenplaats groep 5/6
Techniek Bedrijventour groep 5/6
Margedag: groep 1 t/m 8 hele dag vrij
Kinderboekenweek
Fietscontrole groep 1 t/m 8
Kunstontmoeting groep 3/4
Feestelijke activiteit Kinderboekenweek

WEER NAAR SCHOOL
De eerste weken zitten er weer op! We zijn goed gestart, iedereen had weer zin om naar school te gaan en het voelde
zelfs als vanouds. We hopen op een ‘gewoon’ jaar met veel leren en leuke activiteiten doen!
De aftrap is al geweest met ANWB Streetwise. Dit was een geslaagde dag, die we kunnen organiseren door deelname
aan het Drents Verkeersveiligheidslabel. Voor iedere groep was er een speciaal programma. De kinderen van groep 1 en
2 hebben het programma ‘Toet toet’ gehad. Zij hebben geoefend met oversteken en het herkennen van (gevaarlijke)
verkeersgeluiden. Groep 3/4 was in het dorpshuis met het programma ‘Blik en klik’. Daar hebben ze geleerd om zelf de
veiligheid in het verkeer te vergroten, bijvoorbeeld hoe je veilig kunt oversteken op een zebrapad of tussen twee auto’s.
Ook hebben de kinderen geleerd waarom het belangrijk is om in een autostoeltje te zitten en de gordel te dragen. Groep
5/6 is voor de school gebleven. Zij hebben ervaren dat de auto een remweg heeft en dat de reactietijd ook invloed heeft
op de remweg. De kinderen mochten plaatsnemen in een lesauto, op de bijrijdersstoel en zelf remmen. Ook is in deze
groep het gebruik van een autostoeltje of zitverhoger aan bod geweest. ‘Trapvaardig’
was de module voor groep 7/8. Zij gaan bijna naar het voortgezet onderwijs en
moeten daarvoor best een eind fietsen. Zij hebben tijdens Streetwise een parcours
over het plein gefietst, met soms best moeilijke manoeuvres. Ook hebben ze
geoefend met over je schouder kijken en hand uitsteken, terwijl ze een zware rugtas
op hadden. Best een uitdaging om dan toch goed rechtdoor te fietsen.
En de volgende activiteiten komen er al weer aan. We zijn blij dat we ouders eindelijk
weer op afspraak in school kunnen ontvangen. Deze week en volgende week zijn de startgesprekken met ouders en
kinderen. Groep 1 en 2 hebben donderdag een kunstontmoeting en groep 7/8 kijkt uit naar de Techniek Experience op 17
september.

BIJLAGEN
 Informatie Lifestyle
 Informatie gezond Midden-Drenthe
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WERKGROEPEN
We willen graag weer starten met de verschillende werkgroepen. Daarvoor kunnen we nog wat ouderhulp gebruiken.
Heeft u belangstelling voor één van de werkgroepen, of wilt u eerst meer informatie dan kunt u dit doorgeven aan Nicole
Jongman. Zij brengt u dan in contact met de juiste aanspreekpunten.
Werkgroep luizencontrole: Na iedere vakantie komt de luizenwerkgroep op school om de haren van de kinderen te
controleren op hoofdluis. Dit was altijd op woensdag, maar in overleg zijn andere dagen ook mogelijk.
Werkgroep bibliotheek: Iedere maandag zijn er 1 of 2 ouders in de bibliotheek die helpen bij het inleveren en uitlenen van
de boeken. Soms worden de kinderen geholpen bij het kiezen van een nieuw boek, of worden nieuwe boeken extra onder
de aandacht gebracht.
Werkgroep pleindienst: De pleindienst-ouders staan tussen de middag op het plein om de kinderen te begeleiden bij het
spelen. De kinderen mogelijk gelukkig weer samen buiten spelen, dus de pauzes zijn weer op de reguliere tijden. Voor
groep 5 t/m 8 is de pauze van 11.45 uur tot 12.15 uur. Groep 1 t/m 4 heeft pauze van 12.15 uur tot 12.45 uur. Vind u een
uur te lang, dan is het ook mogelijk om een half uur pleindienst te doen, bijvoorbeeld alleen op de tijd waarop uw zoon of
dochter ook buiten speelt.

OUD PAPIER
Datum
2 sept
14 okt

Ouder(s), verzorger(s) van:
Jesper Bregman, Ruben Hoogeveen, Ingrid Jobing,
Jasper van der Kooi, Robin Lubbinge, Mirza Paasman
Marjana Pero, Janelle Waninge, Jesse Prins,
Lucas Ovinge, Marijn Lageman, Lynte Vijfschagt

Mocht u op deze dag verhinderd zijn dan dient u zelf tijdig voor vervanging te zorgen. U kunt u in
eerste instantie onderling proberen te ruilen en wanneer dat echt niet lukt iemand van de reservelijst
bellen voor vervanging. Voor het ophalen van oud papier verzamelen we om 17:55 uur bij school. Het duurt tot ongeveer 21:30 uur.

EVEN VOORSTELLEN……
Mijn naam is Mariska Bruulsema en vanaf dit schooljaar neem ik de IB taak op de Bosvlinder van Ilona over. Ik woon
samen met mijn man Erwin en onze drie kinderen Teun (10), Maud (8) en Suus (5) in Diever. In mijn vrije tijd lees ik
graag, speel ik piano en doe ik graag leuke dingen met mijn kinderen.
Naast het werk als intern begeleider op de Bosvlinder sta ik nog drie dagen in de week voor de klas in groep 5/6 van IKC
Pieter van Thuyl in Hoogersmilde.
Ik ben in principe op dinsdag op de Bosvlinder te vinden. Heel af en toe wisselt dit naar een woensdag of donderdag,
maar ik ben in ieder geval een dag in de week op de Bosvlinder aanwezig.
Mochten er nog vragen zijn, de deur staat altijd open. Nu is dat op dit moment Corona technisch wat lastiger, maar via de
mail ben ik te bereiken op mariska.bruulsema@kitsprimair.nl
Graag tot ziens! Mariska
EVEN VOORSTELLEN……..
Via deze weg wil ik mezelf even kort voorstellen:
Mijn naam is Sjoeke Koopman en ik ben 35 jaar oud. Ik ben werkzaam voor het Centrum Jeugd en Gezin (CJG). Vanaf
dit nieuwe schooljaar ben ik de schoolmaatschappelijk werker* voor deze school. Jullie zullen mij dan ook af en toe wel
voorbij zien komen.
Voor vragen of hulp vanuit het schoolmaatschappelijk werk kunnen jullie terecht bij de interne begeleider Mariska
Bruulsema of je kunt zelf contact opnemen met het algemene nummer: 0593-522262.
Wie weet tot ziens!
*Schoolmaatschappelijk werk is een laagdrempelige voorziening, welke erop gericht is om problemen vroegtijdig te signaleren en aan te pakken. Hierbij
kun je denken aan: zelfvertrouwen, pesten, identiteit, relatie ouders/kind. Schoolmaatschappelijk werk vervult een brugfunctie tussen kind, ouders,
school en (jeugd-)zorginstellingen en richt zich op het kind bij wie de ontwikkeling stagneert
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NIEUWS UIT DE GROEPEN
Nieuws van de kinderopvang
Hallo ouders,
Het nieuwe schooljaar is inmiddels al weer een paar weken oud en op de kinderopvang, bij de peutergroepen en op de
BSO, draait het inmiddels al weer volop.
Het verheugt ons te kunnen zeggen dat er steeds meer kinderen bij ons komen en dat we daar erg trots op zijn. We
hebben het met elkaar goed naar ons zin. Elvira heeft afscheid genomen en zoals jullie weten is Inge weer terug op
school. Welkom!
We zijn met elkaar druk bezig om de boel georganiseerd te krijgen en we hebben er als team heel veel zin in.
Hoe ziet het er uit voor de kinderen? De week is op de volgende manier ingedeeld.
Op maandag zijn Inge en Linda op de groepen. Inge op de KDV kant en Linda bij de peuters en ‘s middags bij de BSO
samen met Natalie of Miriam. Op dinsdag zijn Natalie, Miriam en Inge op de combinatie groep. Hier word het KDV dan
gecombineerd met de peuteropvang. De peuters krijgen hetzelfde programma aangeboden als op de ‘reguliere’
peuteropvang. ’s Middags komt, naast Miriam, Linda erbij voor de BSO groep.
Op woensdag zijn Inge en Linda er. Inge op het KDV en Linda op de peuteropvang. De BSO is op woensdag niet zo druk
en daarom word dat gecombineerd met de KDV opvang. Natuurlijk proberen we activiteiten op maat aan te bieden.
Op donderdag zijn Natalie en Linda er. Natalie op het KDV en Linda op de peutergroep. `s Middags is Linda, weer samen
met Miriam, op de BSO.
En op vrijdagochtend is Natalie er met Inge. Ze zijn dan samen op de gecombineerde groep. Waar dan ook de
peutergroep gedraaid wordt. Hetzelfde soort programma met hetzelfde ritme als op de externe peutergroep. In de middag
komt Miriam erbij. Een vaste invalster/collega is zo fijn!
We zijn afgelopen maandag begonnen met een nieuw thema. Het thema is de komende weken: Welkom Puk. We leren
Puk nog beter kennen en we knuffelen er `s ochtends in de kring heerlijk op los met Puk. Puk wordt tijdens de kring
momenten volop betrokken. Hij kletst, is soms net als de kinderen moe, boos of verdrietig. De meeste kinderen vinden
Puk heel lief. Tijdens dit thema is er veel aandacht voor dagritme, hoe ziet onze groep er uit en het kennis maken met
Puk. Zo zijn we bezig met het leren kennen van elkaars namen. Voornaam en achternaam. Best lastig nog hoor. Ook
maken we een boog van uitgeprikte handen rondom de deur. Een ‘ik ben welkom’ boog.
In de groep hangt een mooie boom aan de muur. Deze zijn we vol aan het hangen met foto’s van alle kinderen. Het wordt
een waar kunstwerk waar de kinderen graag naar kijken.
Ook zingen we graag en soms gebruiken we de liedjeskoffer en de instrumenten. Onder het motto niet mooi, maar wel
hard hebben we dikke pret.
Het dagritme in de ochtend is ongeveer als volgt:
9.00 uur:
9.30 uur:
10.00 uur:
10.15 uur:
11.15 uur:
11.30 uur:
12.15 uur:
13.45 uur:
15.00 uur:

In de kring ( kletsen met Puk).
Aan tafel voor fruit.
Plassen en/of verschonen.
Activiteit of naar buiten. Bij mooi weer gaan we altijd naar buiten.
In de kring (lezen of zingen).
Sommige kinderen gaan naar huis, de anderen gaan aan tafel om te eten.
Slapen/verschonen/spelen.
In de kring, we sluiten af voor de kinderen die om twee uur naar huis gaan (lezen, zingen, een spelletje
of nog even kletsen).
Fruit eten.
Daarna spelen totdat we weer gehaald worden.
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Onze bso-ers spelen na twee uur tegenwoordig in het speellokaal en in de hal. Voor hen ziet het ritme er als volgt uit:
14.00 uur:
14.15 uur:
14.30 uur:

Binnenkomst.
Fruit en drinken.
Kiezen van een activiteit. Vaak leggen we materialen in het speellokaal waar ze mee kunnen spelen.
(Lego, knex, puzzels, auto’s enz. enz.)
Ook proberen we een creatieve activiteit aan te bieden voor wie dat leuk vindt.
15.30 uur:
Bij mooi weer ruimen we op en gaan we naar
buiten.
16.00 uur:
Een cracker eten.
Daarna spelen tot we weer gehaald worden.
Het plan is om jullie regelmatig op de hoogte te houden via het
ouderportaal.
Hartelijke groet het gehele team.
Natalie, Inge, Miriam en Linda.

Nieuws uit groep 3/4
We zijn nu bijna 3 weken naar school en er is al een hoop geleerd. We zijn begonnen
met het maken van de afspraken in onze groep en het gaat al heel goed. Groep 3
heeft al 7 klanken geleerd: r, d, i, k, aa, n, e. Er wordt hard geoefend met het schrijven
van deze letters en ook groep 4 heeft iets nieuws geleerd: het @!

Verder is er natuurlijk ook genoeg tijd voor ontspanning. Zo wordt er in de pauze graag
‘Max Verstappen’ gespeeld, compleet met pitstraat. Het is hartstikke gezellig met
elkaar en er wordt super samen gespeeld. We maken er met elkaar een fijn jaar van!
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