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Algemeen

Hoera het is een meisje!
Datum

Activiteit

15 maart

Uitreikingdiploma

In de nacht van maandag op dinsdag
is er een mooi klein meisje geboren
en zij heet Bo. Juf Lianne en haar
vriend Maarten zijn de trotse ouders.
Wij wensen Lianne, Maarten en de
kleine Bo heel veel geluk, liefde en
gezondheid toe.
Team IKC meester Siebering

Voorleeschallenge, groep 1 en 2
19 maart
25 maart
2 april
3 april

8:45-10:00 uur Kijk ochtend
Bibliotheek op school voor de
groepen 1 t/m 4
9:00 uur Groep 5/6 op bedrijventoer
naar de Vries mechanisatie
STREETWISE verkeersproject voor
alle groepen

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.

Vrijdag 15 maart Markt
voor goed doel “de
Hartstichting”.
Aanstaande vrijdag 15 maart
is er een landelijke
onderwijsstaking. IKC
meester Siebering wil aan
deze dag een andere invulling geven.
We hebben, als team, ervoor gekozen deze dag aan te
grijpen om iets voor een goed doel te doen. Het goede
doel dat wij gekozen hebben, is de “Hartstichting”.
De 60+ actiefgroep heeft aangegeven, dat zij ook deze
keer weer willen helpen!
De kinderen worden gewoon om 8:25 uur op school
verwacht en gaan om 10:00 uur van start met de
voorbereidingen voor een markt.
Van 13:00 uur tot 13:50 uur bent u van harte welkom op
onze markt in school. Tijdens de markt kunt u zelf
gemaakte spulletjes kopen, iets lekkers eten of drinken en
nog veel meer.
Uiteraard zijn ook opa’s en oma’s en andere
belangstellenden van harte welkom.
“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!
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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.
We zien u graag op dinsdag 19 maart!
Groep 1 en 2.
We hebben een paar lekkere weken achter de rug. En dat
vooral in letterlijke zin. We hebben gewerkt over
bakken/bakker. Afgelopen dinsdag hebben we zelfs met
de hele klas (en meester Bart) een heerlijke
chocoladetaart gebakken.
De kinderen hebben heel veel nieuwe woorden geleerd,
zoals weegschaal, beslagkom, litermaat, garde, pollepel
enz.
Verder gaan we ook nog deze week koekjes maken. Deze
zijn voor de verkoop a.s. vrijdag.

Groep 6, 7 en 8
Aan de slag voor de markt
Verborgen talenten in onze groep. Afgelopen dagen
hebben leerlingen met behulp van juf Tanja met een
naaimachine gewerkt. Ze naaiden werkjes voor de markt
op vrijdag.

We verheugen ons erg op deze dag!

Let op! Open Huis groep 1 en 2 is alleen tussen 8.45 uur
tot 10.00 uur. Vrije inloop en uitloop, dus zonder opgave
vooraf bent u van harte welkom in onze groep.

Drentse Kinderjury
De leerlingen van groep 7 en 8 doen mee aan de Drentse
Kinderjury. Bij dit leesproject jureren ze een tiental
boeken. De leerlingen hebben zelf gekozen welke boeken
ze willen lezen. Een aantal leerlingen heeft het boek thuis.
Wilt u erop toezien dat zij regelmatig lezen, zodat de
volgende leerling dit boek ook kan lezen.

Groep 3, 4 en 5.
Groep 3 is met rekenen bezig met “de vriendjes van 10”
(bijvoorbeeld 8+2, 6+4,10-2) en met “tweelingsommen”
(bijvoorbeeld 6+6, 3+3, 16= 8+8). De kinderen kunnen
daar alles over vertellen. Het zou erg fijn zijn als u ook
thuis deze sommen met de kinderen gaat oefenen.
Project techniek
Vorige week was de afsluiting van het project “Reis door
de tijd”. De afsluiting werd door veel ouders bezocht.
Afgelopen week zijn we al weer begonnen met het nieuwe
thema: techniek. Veel kinderen hebben al iets van huis
meegenomen dat we mochten gebruiken tijdens de les.

Daarnaast hebben we al proefjes gedaan. Wij zouden het
erg leuk vinden als er nog ouders zijn die werken in de
techniek
en die
daar graag wat over willen vertellen!
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Peutergroep en kinderopvang
Agenda:
15 maart: diploma-uitreiking km voorlezen.
21 maart: open dag IKC
25 maart: start thema Lente (puk)
27 maart laatste keer ICO
We hadden deze week onze 2e les van ICO. Hilja kwam
weer langs en las het boekje van Ossip nog eens. Niek
wist al heel goed waar het boekje ook al weer over ging.
Ossip vond een rood draad en woont in een gek huis. Wij
hebben ons grote huis verder versierd met verschillend
draad. Ze komt nog 1 keer vertellen over Ossip.

We hebben geplakt van Ossip, de rode draad en de
puntmuts. Welke draad is langer? Past hij op het papier?
In een rechte lijn of kan hij ook schuin of rond?
Geweldig hoe dat dan leeft bij de oudste peuters!

Woensdag 13 maart kwam Henk van Het ‘huus van de
toal’ voorlezen in het Drents. Hij had het boekje van
Bumba mee. Het was erg gezellig en na afloop kregen de
peuters allemaal het tijdschrift wiesneus mee.
Het was een drukke ochtend eerst 45 minuten met Hilja
en aan het eind van de ochtend ook nog Henk die kwam
voorlezen, maar wat deden de peuters het super. Veel
geleerd, goed meegedaan en vooral heel veel pret!
Na een lange tijd kwamen we er eindelijk weer eens aan
toe om in de gymzaal te spelen. Wat een feest! Alhoewel
een enkeling toch erg moest wennen aan de grote ruimte.
We zijn er naar toe gelopen met het ontruimingskoord.
Kunnen we daar ook gelijk mee oefenen. Dat ging
trouwens super.

Kinderopvang en BSO:
Wat een gezellige boel is het de laatste tijd. Alle dagen
opvang en veel kinderen per keer. Fijn dat steeds meer
ouders ons weten te vinden. 
Donderdag 7 maart zijn de kinderen van de BSO naar het
Melkweg pad in Westerbork (sterrenwacht) geweest. Ze
hebben het erg naar de zin gehad!
Er is een picknicktafel bij ons op het plein geplaatst. Heel
handig voor fruithapjes geven, kunnen de grotere
kinderen gezellig buiten blijven spelen. Ook kunnen we
heerlijk buiten eten tijdens de zomerdagen.
De zandbak is ook vergroot en aangevuld met nieuw
zand. Helaas konden we die nog niet uitproberen
vanwege het slechte weer.
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