Nieuwsbrief nr. 2 – 26-09-2017

Agenda
Datum
27-09
28-09
29-09
30-09
03-10

04-10
04 t/m
15-10
05-10
10-10

11-10
12-10
17-10
18-10
19-10
23 t/m
27-10

Activiteit
Leerlingen om 12.00 uur vrij
Gr. 7: Excursie Herinneringscentrum
Gr. 7/8: Excursie Herinneringscentrum
Oud Papier
Gr. 8: Excursie Herinneringscentrum
Gr. 3: Excursie Drents Museum
Gr. 3: Informatie avond, 19.30-20.30
Gr. 5 en 6b: Techniektoer Strijker
OR-vergadering
Show Lifestyle Kinderboekenweek, 08.30
Kinderboekenweek
Staking basisscholen, leerlingen vrij!
Gr 6a en 6b: Informatie avond, 19.30–20.30
Gr. 4: Excursie Drents Museum
Gr. 3/4: Informatie avond, 19.30 – 20.30
Gr. 4: Informatie avond, 19.30 – 20.30
Gr. 6a: Techniektoer Woonservice
Gr. 1 t/m 4: Voorstelling
PBS avond Pedagogisch medew. en TSO
Gr. 6a: Excursie Museum de Buitenplaats
Gr. 5 en 6: Voorstelling
Gr. 7 en 8: Voorstelling
Gr. 6b: Excursie Museum de Buitenplaats
PBS-avond Pedagogisch medew. en
ouders
Gr. 5: Informatie avond
Herfstvakantie

Nieuws vanuit school / Algemeen:
Ontmoetingsdag Kits Primair
Het personeel van Kits Primair heeft op 27 september
aanstaande een centrale ontmoetingsdag. In verband
hiermee zijn de leerlingen op deze woensdag om 12.00
uur vrij! Houdt u rekening hiermee?
Groene Borg Actie / Pink Walk & Run
de
Op zondag 1 oktober wordt voor de 5
keer de Pink Walk & Run voor Pink
Ribbon georganiseerd in Westerbork.
Deze
eerste
zondag
in
de
borstkankermaand kleurt Westerbork roze
en zullen de honderden deelnemers in
een grote roze slinger door het Drentse
landschap wandelen en hardlopen.

Groene Borg komt in actie
Ook op school horen we regelmatig verhalen van ouders
en kinderen over borstkanker. En soms komt het wel heel
dichtbij.
Daarom willen wij ook in actie komen om zo een bijdrage
te
leveren
aan
meer
borstkankeronderzoek.
Hoe gaan we dat doen? Op twee manieren:
1. Statiegeldflessen actie
We willen de komende weken met z’n allen zo veel
mogelijk lege statiegeldflessen inzamelen. De flessen
kunnen ingeleverd worden op school. Er komen grote
bigbags waar we de flessen in verzamelen en vlak voor
1 oktober zullen we alle flessen inleveren om zo hopelijk
met een mooie cheque van de Groene Borg op 1 oktober
aan de start van de Pink Walk & Run te verschijnen. Helpt
u mee?
Vanaf a.s. maandag 11 september t/m vrijdag
29 september kunnen de flessen ingeleverd worden bij de
juf of meester of in de big bags in de centrale hal.
2. Meelopen met de Pink Walk & Run:
We willen op 1 oktober ook graag meelopen met een
groep van de Groene Borg.
Loopt u ook mee? We hebben gekozen om mee te lopen
met de 10 kilometer Walk.
Deze begint om 10.30 uur vanaf Brasserie Diggels. We
verzamelen om 9.45 uur op het schoolplein en lopen dan
gezamenlijk naar de start. Hier zullen we de cheque
overhandigen en vervolgens beginnen met de Walk.
Om wachten te voorkomen is het wel handig als u zich
van te voren aanmeldt voor de Walk op www.pinkwalk.nl .
Deelname kost bij voorinschrijving €10. Als u op 1 oktober
inschrijft aan de start kost het meelopen €15. Dit
inschrijfgeld gaat ook naar Pink Ribbon.
Uitgebreide informatie vindt u in de bijlagen/links: een
bijlage/link voor ouders/verzorgers en een bijlage/link
actie mfa Groene Borg voor de leerlingen. Wij verzoeken
u dit te delen/te bespreken met uw kinderen.
Staking 5 oktober
Ook wij doen mee aan de staking in het basisonderwijs.
Dit betekent dat de school op 5 oktober gesloten zal zijn.
Uiteraard begrijpen we goed dat dit voor u heel lastig kan zijn om
opvang te regelen. Toch vragen we om uw begrip.
We vinden dat de kwaliteit van het onderwijs onder druk staat
omdat de werkdruk van de leerkrachten aantoonbaar te hoog
geworden is in de loop van de jaren. Bovendien vinden we het
lerarentekort een groot probleem. Hier speelt het salaris, dat
lager is dan in vergelijkbare beroepen, een rol naar onze
mening.
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Om ook in de toekomst goed onderwijs te kunnen geven aan uw
en andere kinderen geven we nu een belangrijk signaal af. De
actie wordt ondersteund door de vakbonden, de Algemene
Vereniging Schoolleiders en de PO-raad. Meer informatie kunt u
vinden op https://www.poinactie.nl Daar kunt u ook deze actie
steunen. We bevelen dat uiteraard van harte bij u aan.

Kinderboekenweek – Uitnodiging!
De kinderboekenweek start dit jaar op woensdag
4 oktober en duurt t/m zondag 15 oktober. Het thema van
de kinderboekenweek is GRIEZELEN. Het motto is:

Nieuws vanuit school / Groepen:
Nieuws uit de groepen 3, 3/4 en 4
*Voor taal en lezen werken wij dit schooljaar in de
groepen 3 met een nieuwe methode, genaamd: Lijn 3.
De kinderen leren op een speelse en verantwoorde
manier lezen. Maar Lijn 3 is meer dan lezen alleen. In de
wereld oriënterende thema’s van Lijn 3 leren de kinderen
ook meer over de wereld om zich heen. Lijn 3 is ook de
naam van de bus die de rode draad vormt in de methode.

De vrolijke buschauffeur Ben Bus ‘vertrekt’ vanaf het
schoolplein en ‘brengt’ de kinderen tijdens het schooljaar
langs twaalf haltes. Bij elk thema krijgt uw kind een sticker
om in het busboekje te plakken. Als het busboekje vol is,
is het jaar voorbij en kan uw kind lezen!
Meer hierover gaan wij u op onze informatieavond
vertellen.

Aan de Kinderboekenweek wordt ook op IKC de Lindelaar
de nodige aandacht besteed.
Een onderdeel hiervan is dat de afdeling Lifestyle van Kits
Primair een show op het schoolplein organiseert met
dans, muziek en show.
Op IKC de Lindelaar gebeurt dit op 4 oktober om 08.30
uur. Ouders/grootouders zijn van harte welkom!

Oproep pleindienst
Het zou erg fijn zijn als we, tijdens de
pauze van de kinderen, over extra
hulp op het plein kunnen beschikken.
De kinderen spelen buiten tussen
12.15 uur en 12.45 uur.
Mocht je het leuk vinden om te
helpen, maar niet elke week
beschikbaar zijn, dan kun je ook eens per twee weken of
eens per maand worden ingepland.
Voor hulp op het plein, inclusief het klaarzetten en weer
opruimen van materialen, bieden we een bijdrage van
€ 4,50 per keer.
Heb je interesse of wil je meer weten? Dan kun je contact
opnemen met Diana Eleveld via az@kitsprimair.nl
Wij hopen op wat uitbreiding!

*In de groepen 4 t/m 8 hebben we ook een nieuwe Taal
methode: Taal op Maat met daarbij
een nieuwe
spellingmethode: Spelling op maat.
Taal op Maat heeft een eenvoudige structuur. Per jaar
bestaat de methode uit acht thema’s. Elk thema besteedt
in twintig lessen aandacht aan de volgende
taalvaardigheden:
woordenschat,
schrijven,
taalbeschouwing en luisteren en spreken. Taal op Maat
en Spelling gaan
hand in hand.

Ze kennen dezelfde afwisseling van leerkracht gestuurde
lessen en zelfstandig werklessen. Begrippen die nodig zijn
om spelling succesvol te oefenen, worden van tevoren
aangeboden in het onderdeel Kijk op taal(is
taalbeschouwing) van Taal op Maat. Er is geen sprake
van
thematische
verwantschap,
dit
zou
de
spellingmethode belemmeren in het volgen van de
categoriewoorden.
Meer hierover vertellen wij u graag op de informatieavond.
De informatieavond van groep 3 is op dinsdag 3
oktober van 19.30 tot 20.30 uur en de informatieavond
van de groepen 3/4 en 4 is op dinsdag 10 oktober
van 19.30 tot 20.30 uur.
Wij hopen u dan te zien!
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Vriendendag – groep 6b
De vriendendag is niet alleen een leuk gebeuren voor de
leerlingen, maar zeer zeker ook constructief. Kijk maar
eens naar onderstaande foto: Thijs en Sanne aan het
“bouwen” met klasgenootjes.

Van de ouderraad

Oud papier
Even ter opfrissing de spelregels:
De “spelregels” rondom het ophalen van oud papier zijn:

Heel groep 7/8 bakt
De meesterbakkers van groep 7/8 zijn hard aan het
bakken geweest en dit onder leiding van Robèrt (meester
Yvo), Jannie (moeder van Tijn) en André (vader van
Joanne). Helaas konden de koekjes niet geproefd worden
door de jury. Dat werd door de meesterbakkers niet
toegelaten.
Ook is groep 7/8 naar RSG Wolfsbos geweest en daar is
de workshop koken en bakken gevolgd. De leerlingen
hebben Goudse koekjes gemaakt. In de bus terug was het
moeilijk er vanaf te blijven. De meeste koekjes waren dan
ook op bij terugkomst op. Helaas voor de
vaders/moeders, broers en zussen……

*We zien u graag uiterlijk om 08.40 uur bij onze school,
tenzij anders aangegeven in het rooster.
*We vertrekken om 08.45 uur met de vrachtwagens
*De koffie met koek wordt tijdens het ophalen verzorgd
*Indien u echt niet kunt komen helpen op de aangegeven
datum, dan dient u zelf vervanging te regelen. U kunt
hiervoor ruilen met iemand die op een andere datum staat
ingedeeld. Lukt het niet, dan graag tijdig contact zoeken.
*De “halers”krijgen ca. een week van te voren een sms ter
herinnering
*Het jaarrooster is aan alle ingeplande ouders verstuurd,
wordt gepubliceerd in de nieuwsbrief en op de website.
*De contactpersoon oud papier is Marian Smid, mail:
oudpapierwesterbork@gmail.com
Alvast bedankt voor uw medewerking.
Zaterdag 30 september
Roelof Frederiks
Alfred Grootjans
Erik Reintsema
Peter Visser
Robert waning
Jacco Weijers
Zaterdag 28 oktober
Mathijs ter Bork
Wim-Jan Bouman
René Dolfing
Richard Meijers
Stef van den Tol
Marcel Zeewuster
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Ingekomen/bijlagen/link:
Roefeldag Westerbork 18-10-2017
Op woensdag 18 oktober 2017 gaan we weer roefelen in
Westerbork!
Roefelen is een Belgisch woord voor snuffelen aan het
onbekende. Voor jou betekent het dat je even in de grote
mensen wereld kunt kijken wat zij allemaal doen. Dat wil jij
natuurlijk ook wel! Even proberen hoe je een hamer
vasthoudt bij Bouwbedrijf Katerberg of kijken hoe het gaat
in de keuken bij het Wapen van Westerbork...
Dit kan allemaal als jij je opgeeft voor de Roefeldag!
Zie voor meer informatie de bijlage/link roefeldag
Trainingen Centrum Jeugd en Gezin
Het Centrum Jeugd en Gezin Midden-Drenthe gaat weer
een aantal trainingen verzorgen. In de bijlage/link CJG
vindt u specifieke informatie.

Nieuws vanuit kinderopvang:
Muzieklessen
In de maanden september / oktober worden er
muzieklessen gegeven aan de peutergroepen en de
kinderen van de kinderopvang.
Dit wordt verzorgd door de ICO.
Dat het leuk is, dat kunt u hier wel zien.
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