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Algemeen

Datum

Activiteit

1 maart
4-8 maart
8 maart
11 maart
14 maart
19 maart

Filmopnames leerplein
Oudergesp[rekken
Groep 7/8 Wolfsbos
Gr 3-5 Dam-les
Drents Veurlez’n
8:45-10:00 uur Kijk ochtend

Wordt uw zoon of dochter binnenkort vier jaar? Ook dan
nodigen wij u graag uit! De open ochtend is een mooie
kans om alvast een keertje (met uw kind) sfeer te komen
proeven. Uiteraard is het ook mogelijk om op een ander
moment kennis te komen maken. Voor een oriënterend
gesprek kunt u telefonisch contact opnemen met de IKCdirectie.
Kent u ouders die op zoek zijn naar een basisschool voor
hun kind? We stellen het op prijs als u die ouders ook wilt
attenderen op de open dag en op de mogelijkheid voor
een vrijblijvende afspraak.

Bijlage
We zien u graag op dinsdag 19 maart!
Oud papier
20 maart
Smale
R. v/d Bosse
Chaker
W. Sallomons
Vanuit de OR zijn we erg blij dat u mee wilt helpen met
het oud papier ophalen. De indeling staat hierboven
vermeld.
• Wanneer u onverhoopt niet kunt op de hierboven
geplande datum, dient u zelf voor vervanging
te zorgen.
• Het vertrek is om 18.30 uur bij school. Het oud
papier van de school staat aan de straat bij de
school en zit in blauwe containers.
• U krijgt een route (geven we aan uw kind mee),
deze graag weer terug naar school.
Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben dan
kunt u contact opnemen met Marleen Pol 06-30377345.
Namens de ouderraad alvast hartelijk dank voor uw
medewerking.
“Kijk” ochtend
Wilt u graag een keer een kijkje nemen in de klas van uw
kind? Dat kan! Op 19 maart openen wij onze deuren voor
ouders en belangstellenden. Van 8:30 tot 10:00 uur is er
gelegenheid om lessen bij te wonen en binnen te kijken in
ons integraal kind centrum. U bent van harte welkom!

Groep 1 en 2
Inmiddels is het project ‘Op pad in prentenboekenland’
van start gegaan. Alle kinderen hebben een aankruiskaart
gekregen. De bedoeling is dat de kinderen 15 keer
worden voorgelezen (zie kaart). Is de kaart vol, dan graag
mee naar school nemen. Op vrijdag 15 maart is er de
diploma-uitreiking. We beginnen om 8.30 uur! De ouders
van de kinderen uit groep 1 en 2 zijn hiervoor
van harte uitgenodigd.
Vrijdag 8 maart gaan de portfolio’s mee naar huis. Zorgt u
even voor een grote tas, voorzien van naam?
Deze week en de komende week zijn er weer de
oudergesprekken. De meeste ouders hebben zich
hiervoor al ingeschreven. Mocht u dit nog niet hebben
gedaan, dan kan dit nog!
Groep 3, 4 en 5
Juf Lianne
Met een prachtige mand vol cadeaus van de kinderen is
juf Lianne vrijdag 15 februari met verlof gegaan. Daarvoor
nogmaals grote dank
Gesprekken
De gesprekken van groep 3,4 en 5 zullen deze week
plaats vinden. De intekenlijsten hangen bij de deur. Denkt
u aan het intekenen?
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Project “Reis door de tijd”
Komende week ronden we ons project “Een reis door de
tijd” af. Er zijn prachtige muurkranten gemaakt met
informatie over de Romeinen, de Ridders of een
zelfgekozen onderwerp. Komende dinsdag zijn de ouders
van groep 3, 4 en 5 om 13.30 uur uitgenodigd om naar de
gemaakte werkstukken te komen kijken. De kinderen
kunnen dan hun muurkrant laten zien en vertellen wat zij
geleerd hebben.
Stillezen
Vanaf woensdag zijn we bezig met stillezen. Tijdens het
lezen is het belangrijk dat kinderen het leuk vinden! Er zijn
2 regels: het is stil en we lezen. De plek waar gelezen
wordt mogen de kinderen zelf bepalen. De kinderen
vonden dit erg leuk en vroegen donderdag zelfs: “Mogen
we weer lezen?” Hieronder een paar foto’s.

Groep 6, 7 en 8.
Wolfsbos
Vrijdag 8 maart gaan de leerlingen van de groepen 7 en 8
naar Hoogeveen voor een techniekmiddag. We gaan met
de bus. Houdt u er rekening mee dat we meestal rond
14.15 uur terug zijn.
Snoeien
Afgelopen weken zijn we tweemaal naar de heide
geweest om te snoeien. De Amerikaanse waterkers groeit
erg snel, en overheerst hierdoor op het heideveld. Samen
met Landschapsbeheer Drenthe en enkele vrijwilligers uit
het dorp hebben de leerlingen goed werk verzet. Leuke
bijkomstigheid was dat het op de middagen fantastisch
weer was.

Gesprekken
De gesprekken met groep 8 zijn grotendeels afgerond.
Voor groep 6 en 7 staan ze deze week en volgende week
op het programma. DENKT u eraan een afspraak te
plannen. Het rooster hangt bij het lokaal.
Dammen
‘Het was erg leuk’, was de reactie van veel leerlingen
afgelopen maandag. Wim, van damclub Hijken, kwam
voor de derde keer bij ons om een clinic te geven. De
leerlingen hebben veel geleerd, en het was super leuk. De
komende drie weken komt Wim bij groep 3,4 en 5.

Peuteropvang en kinderopvang:
Agenda:
13 maart: ICO les 2
27 maart: ICO les 3
Een heerlijk weekje achter de rug in de vakantie was het
ook best druk! Op maandag kon er weer de hele dag met
2 leidsters gewerkt worden! We zijn veel buiten geweest
en wat vinden de kinderen het leuk als we ook af en toe
eens buiten het peuterhek op het grote plein gaan spelen.
Het is ook heel leuk om te zien dat de grote kinderen zo
leuk kunnen spelen met de kleinsten. Ze helpen de
kleinsten van de glijbaan en spelen samen. De kleinste
kinderen dingen leren dat is leuk!
27 februari hebben we de eerste ICO (centrum voor kunst
en cultuur in Assen) les gehad, die gegeven werd door
Hilja. Er werd een verhaaltje voor gelezen over Ossip de
kabouter met de grote rode puntmuts die een
onverwachte reis ging maken.
De kinderen mochten allemaal even een klein rood
puntmutsje vasthouden en even op hun vinger zetten als
een vingerpoppetje. In het verhaal komen een paar
‘gekke’ huizen voorbij. Namelijk een theepot als huis en
een grote sportschoen met deuren en ramen.
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Na het verhaal gingen we samen ook een ‘gek’ huis
maken van een grote kartonnen doos. De kinderen gingen
eierendozen in kleine stukjes scheuren en verven. Toen
deze geverfd waren werden ze op het dak geplakt. Nu lijkt
het net of het dakpannen zijn. Daarna mochten een paar
kinderen een deur en ramen op het ‘huis’ tekenen. Deze
sneed Hilja van het ICO uit. Zodat de kinderen er zelf in
konden en naar buiten konden kijken.

De volgende ICO-les gaan we weer verder met het
versieren van het huis. De kinderen mochten nog niet
meteen in het huis, want de dakpannen moesten nog
even goed drogen. En dan wordt het geduld van de
kinderen wel flink op de proef gesteld. Maar elke papa of
mama die kwam moest het huis wel even bewonderen.
Super trots waren ze allemaal op hun huis!
We hebben weer een paar nieuwe kinderen op de opvang
Ravi, Nora en Sofia. We wensen jullie heel veel
speelplezier bij ons en hopen dat jullie het naar je zin
hebben!

BSO:
Met de BSO zijn we al weer veel buiten dat is toch wat de
kinderen het liefste doen.
Ook op de BSO wordt het weer wat drukker! Ruben en
Esmee komen weer terug spelen op de BSO
Wat gezellig dat jullie weer komen spelen!

Even voorstellen:
Jullie hebben me waarschijnlijk al een keer ontmoet, maar
via deze weg wil ik me nog graag even kort voorstellen.
Mijn naam is Evelien Abbing. Ik ben 32 jaar en moeder
van 2 zoons, Milan van 10 en Finn van 6 jaar. Samen met
mijn zoons, mijn Golden Retriever vriendinnetje Lindy en 2
parkieten woon ik in Beilen. Voordat ik hier aan het werk
kwam ben ik gastouder geweest.
Ik ben sinds januari medewerker binnen Kits Primair. Ik
ben flexibel op alle locaties inzetbaar, maar ik merk dat ik
ook geregeld bij jullie in Nieuw-Balinge mag komen
werken. Wil je nog meer van me weten of heb je vragen,
spreek me dan vooral aan. Tot ziens!
Verjaardagen:
2 maart: Inger Lise
4 maart: Juf karin
8 maart: Dean
10 maart: Matthijs
11 maart: Antonio
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