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Agenda
Datum
31-10-2020
03-11-2020
09-11-2020
28-11-2020
01-12-2020

Outdoor BSO: lekker buiten!
Drie jongens zitten verstopt onder de struiken. Ssst, ze
komen eraan. Ze gluren tussen de takken door.
Verstoppertje, dat blijft spannend. Zeker als er zoveel
verstopplekken zijn. Eén jongen is afgeleid: hé lekker, dat
is munt en hij kauwt op een blaadje. Verderop kruipt een
dikke naaktslak langzaam voorbij. Er is genoeg te
ontdekken als je een poosje buiten bent. En vieze kleren,
ach, dat hoort er natuurlijk gewoon bij!

Activiteit
Oud papier
OR-vergadering
Margedag – leerlingen vrij
Oud papier
OR-vergadering

Nieuws vanuit school / Algemeen
Luizencontrole
De luizenopsporingsdienst is afgelopen maandag weer
fanatiek op jacht geweest naar luizen.
We zijn blij om te kunnen melden dat er geen enkele luis
gesignaleerd is.
Bij deze willen we de dames weer hartelijk bedanken voor
hun geïnvesteerde tijd.

Een week later is het verrassend warm weer. De kinderen
hebben niet veel nodig om uren plezier te hebben: een
zeil, zeep, sponsen en emmers water. Eentje krijgt er flink
van langs. Het sop zit overal, tot in zijn oren. Hij schatert
zelf het allerhardst van allemaal.
De nerf guns zijn altijd in trek. Maar je kunt zelf ook een
eigen, ouderwetse, blaaspijp maken. Dat gaan we doen!
De kinderen zijn met volle aandacht hun “snipergun”
(zoals zij het noemen) aan het oppimpen. Daarna actietijd: op naar de dartborden en griezels. Ze zijn verstopt in
de bomen. Zoeken maar en dan nog raak schieten!
Lijkt uw kind het ook leuk om mee te doen met de
activiteiten bij de Outdoor-BSO van Kits Primair? Dat kan!
Uw kind is van harte welkom. Meer informatie kunt u
vinden op onze website: Outdoor-BSO Kits Primair.

Lifestyle activiteiten
Vanwege de recente aanscherpingen Covid-19 heeft het
managementteam van Kits Primair besloten om alle
excursies en activiteiten tot 1 december 2020 af te
gelasten.
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Nieuws vanuit school / Groepen:
Groep 3 – waar zijn we mee bezig
We werken op dit moment bij Lijn 3 met het thema “Eet
smakelijk”.
Daarom hebben we lekkere pannenkoeken gebakken!
En daar hebben we heerlijk van gesmuld….

We oefenen veel met lezen in groep 3 en laatst hebben
we dat met het spel Zoek en lees! gedaan. Met deze
activiteit oefenden de kinderen de woorden uit het
rijtjesboek nog eens extra. In de klas waren 10 woorden
verstopt. Ieder kind kreeg een blad met 15 woorden erop.
Wie lukt het als eerst om alle 10 verstopte woorden te
vinden? Het was weer een groot succes.

Oma Els
Elke donderdag was het in de ochtendkring al duidelijk.
Op de paarse dag is het “oma Els dag”.
Oma Els komt vandaag voorlezen, yes!!!
“Mag ik vandaag?” dat was een standaard vraag bij ons in
de groepen 1 en 2.
Oma Els , een begrip in de onderbouw.
Om 9.00 uur stond oma Els paraat; een groepje van 4
leerlingen mocht met oma Els mee naar de hal, waar ze
heerlijk konden genieten van een mooi voorleesavontuur.
(en dit maal 3 klassen)
Zowel prentenboeken, zoekboeken en doe-boeken
kwamen aan bod.
Helaas komt oma Els niet meer bij ons voorlezen. Ze
wilde heel graag de 5 jaar vol maken, maar dit is door
corona niet gelukt.
Oma Els: Bedankt voor je tijd en gezellige voorlees-uren!

Van de ouderraad

Oud papier
za. 31-10-2020
Jan Willem Beugel
Mark Brouwer
Geert Huisman
Gerben Poppinga
Jan Venekamp
Dennis Venema

28-11-2020
Mathijs ter Bork
Roald Dolfing
Wesley Lammerts van Bueren
Coos Luning
Jos Nijborg
Jeroen Snippe

De “spelregels” rondom het ophalen van oud papier zijn:
*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
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*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
*De coördinator oud papier is Marian Tolsma, mail:
oudpapierwesterbork@gmail.com
Alvast bedankt voor uw medewerking.

Ingekomen/bijlagen:
Bericht van biblionet Digibos: Digitale Bibliotheek op
schoolp
Helaas kunnen wij door Corona niet meer op school
komen. Maar we hebben toch een manier gevonden om in
de klas te komen: namelijk digitaal!
We sturen met regelmaat één of meerdere video’s toe. De
video’s zijn toegespitst op onderbouw en midden/bovenbouw. Het kan dus zijn dat je soms 2 video’s
ontvangt. Wij zetten dan in de titel voor wie het geschikt
is.
We starten met een algemene video voor alle leerlingen.
Hierin wordt verteld wie ik ben en waarom we deze
video’s gaan maken. We hopen dat je de video laat zien in
alle klassen, maar ook deelt op jullie website, via de
nieuwsbrief of social media.

Klik op de afbeelding om de video af te spelen of
gebruik deze link: https://youtu.be/0tk06-i12kU
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