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Algemeen
Beleid Kits Primair bij code rood.
Geeft het KNMI-code rood af voor de nacht en/of de
volgende dag? Dan bekijken wij ’s morgens in hoeverre
wij wel of geen kinderopvang en onderwijs kunnen
aanbieden.
Als besloten wordt de locaties te sluiten, plaatsen wij zo
spoedig mogelijk een bericht op onze website. Daarnaast
sturen wij de ouders/verzorgers een mail. Indien er een
internetstoring is, proberen wij u telefonisch te bereiken.
Ons streven is om alle betrokkenen voor 7.30 uur te
informeren. Degene die voor 7.30 uur al gebruik maakt
van kinderopvang, ontvangt een persoonlijk bericht van de
pedagogisch medewerker.
Ontstaat er gedurende de dag een weeralarm (code
rood)? Ook dan informeren wij ouders en verzorgers via
de mail en de website over de ontstane situatie.
Kinderopvang
Voor een aantal mensen zorgt het voor veel ongemak
wanneer de lessen vervallen en er geen kinderopvang
beschikbaar is. Daarom doen wij ons best om in ieder
geval op drie centrale locaties kinderopvang aan te
bieden. Wij kunnen echter niets beloven. De veiligheid
van de kinderen en de medewerkers staat voorop.
Kort samengevat
Kondigt het KNMI-code rood af, zijn de wegen
onbegaanbaar of ontstaat er gedurende de dag een
weeralarm? Kijk dan even op onze website voor meer
informatie over de lessen en over de kinderopvang.

AGENDA
Datum
14 januari
11 januari
16 januari
1 februari

Activiteit
Gr 5/6 start leesvirus
Ontruimingsoefening IKC
Oud papier
Groep 1/2 naar voorstelling in
Westerbork (met de bus).

Oud papier
16 januari
Thijs Jagt
Benjamin Brookman
v/d Werf
Richard Blok


Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben
dan kunt u contact opnemen met Marleen Pol 0630377345.

PAS OP BESMETTINGSGEVAAR!!!
Vanaf maandag 14 januari start
LEESVIRUS in groep 5 en 6. De
leerlingen worden besmet met het
leesvirus. Hierbij maken ze allerlei
opdrachten bij de gelezen boeken.
Medicijnen niet nodig, alleen maar leesplezier!
Vooraankondiging gezamenlijke sportdag groep 5 t/m
8 in Westerbork.
Sportdag
Op vrijdag 7 juni 2019 vindt er in Westerbork de jaarlijkse
sportdag plaats voor groep 5 t/m 8. Deze sportdag wordt
georganiseerd door Lifestyle Kits Primair.
We vragen u deze datum te noteren in uw agenda. We
kunnen uw hulp namelijk heel goed gebruiken.
In maart/ april zullen we u in een mail benaderen om ons
te helpen tijdens deze sportdag. Alvast hartelijk dank voor
uw medewerking.
Albert Boers en Frank Klein
Lifestyle Kits Primair
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Gelukkig nieuw jaar!
Afgelopen maandag hebben we
met de hele school gehad over de
goede voornemens en wensen
voor 2019.
Een mooie gelegenheid om elkaar een
gelukkig nieuwjaar te wensen. Een aantal kinderen
hebben verteld wat zij persoonlijk wensen voor zichzelf en
voor anderen. We hebben
het afgesloten met
‘zoenen’ (die van
chocola!).
Natuurlijk wensen wij u
ook een heel goed en
gezond 2019.

Groep 3, 4 en 5
Allereerst willen we iedereen een gelukkig
nieuwjaar wensen! Voor de vakantie hebben de
kinderen een vuurpijl gemaakt met daarin hun
wensen. Afgelopen maandagmiddag hebben we
elkaar gelukkig nieuwjaar gewenst en zijn er een
aantal wensen voorgelezen.
Groep 3 is inmiddels ook helemaal verhuisd en zit nu in
het lokaal met groep 4 en 5. Hier hebben we natuurlijk
langzaam naartoe gewerkt en dat zien we! Want wat doen
de mannen het goed! Alsof ze nooit ergens anders
hebben gezeten, toppers!
Groep 6,7,8
Ook namens onze leerlingen en mijzelf een gelukkig
nieuwjaar!

Groep 1 en 2.
We zijn het nieuwe jaar goed begonnen met ons allen. De
kinderen hadden veel te vertellen over de vakantie. We
hebben het ook gehad over de goede voornemens in de
klas.

Rijdende Popschool
Komende weken heeft groep 6,7,8 op vrijdag bezoek van
de mannen van de Rijdende Popschool. Vier weken wordt
er gewerkt aan een aantal popliedjes. U ontvangt nog
informatie over de afsluiting.

We zijn begonnen met het thema ‘winter’, hoewel die nog
ver te zoeken is. Maar dan zijn we maar goed voorbereid,
als die nog komt.

Maandag gym i.p.v. dinsdag
Maandag aanstaande hebben de leerlingen een
voetbaltoernooitje in onze eigen gymzaal. Er komt een
oud-leerling in de gymles. Hij zal met enkele collegaleerlingen het toernooitje leiden.

En dan nog even dit:
 Op vrijdag 1 februari zoeken we nog 1 ouder, om
met ons mee te gaan naar de bibliotheek in
Westerbork. Daar is een voorstelling in het kader
van de Nationale Voorleesdagen. We gaan deze
keer met de bus. Opgeven kan bij juf Miranda.
Tijd:9.15 uur vertrek, rond 10.15 zijn we weer
terug bij school.




Bij deze nieuwsbrief zit alvast de uitnodiging voor
‘Op pad door prentenboekenland’. Deze vindt
plaats op maandag 25 februari en de diplomauitreiking op 15 maart. Zet deze data alvast maar
in uw agenda. Voor meer informatie, zie de bijlage
of klik op de volgende link: uitnodiging

KOV/ BSO
Agenda:
14 januari
23 jan. tot 2 febr.
25 jan.

Jeugdverpleegkundige Marijke
komt langs om 8.30 uur
Nationale voorleesdagen
Voorlezen op de groep door Hedy
van de bibliotheek

Verjaardagen:
7 januari
Bram (3 jaar)
16 januari
Lauren (5 jaar)
21 januari
Tijn (4 jaar)

Vrije middagen van juf Miranda tot aan de
voorjaarsvakantie: 10-1, 17-1, 24-1, 14-2. Juf
Mirjan neemt de groep dan over.

IKC Meester Siebering
Haarweg 27
7938 PS Nieuw Balinge
Tel:
0528 321355
E-mail: info.sieberingschool@kitsprimair.nl
Website: www.kitsprimair.nl/meestersiebering IKC Meester Siebering is onderdeel van:

Peuteropvang
Voor de vakantie zaten we nog gezellig in de kerstsferen.
We hebben een placemat gemaakt en tijdens ons
kerstdiner mochten we deze gebruiken. Het kerstdiner
was erg geslaagd. We hebben lekker gesmikkeld van al
het lekkers en de kinderen hebben allemaal goed
gegeten! Als afsluiter hebben we met de rest van de
school buiten liedjes gezongen. Toen nog 1 dagje school
en het was lekker vakantie!
Deze week zijn we weer rustig begonnen. We hebben
liedjes gezongen over lichaamsdelen en tegelijkertijd was
het een leuk bewegingsspelletje. Best lastig om zingen en
aanwijzen tegelijk te doen.

Huishoudelijke mededeling
*Wij vinden luierbroekjes niet handig met verschonen
omdat wij dan alles uit moeten doen. Zouden jullie als
reserve/extra luiers gewone luiers mee willen geven?!
*De BSO-kinderen hebben een eigen la, kijken jullie er
regelmatig even in of er wat mee naar huis kan?

Met buiten spelen hadden wij nog leuke knalerwten en zo
het nieuwe jaar ingeluid.
14 Januari komt er een jeugdverpleegkundige op de
groep langs. Ze komt even meekijken op de groep en je
kunt haar ook aanspreken als je bijvoorbeeld vragen hebt
over eten/drinken, opoeding ect.
Kinderopvang en BSO
In de kerstvakantie waren we goed bezet. Supergezellig
zo op de groep. We hebben veel geknutseld, heerlijk
gespeeld en ook nog best veel buiten kunnen spelen.
Rond oud en nieuw hebben we oliebollen gegeten en een
heel mooi kunstwerk gemaakt met vuurwerk in de nacht.
We hadden de hele school voor ons zelf dus konden wij
ook mooi op de gang spelen.
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