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Agenda
datum
3 november
4 november
4 november
10 november
11 november
21 nov t/m 3 dec

Activiteit
fietsenkeuring
Techniekles gr.7/8 Hoogeveen
bezoek Kyllotsbos groep 5/6
Lampionnenshow
Sint Maarten
Facultatieve gesprekken

Sint Maarten
Volgende week is het weer zover; 11 november, Sint
Maarten, lampionnetje lopen.
Over de oorsprong van dit feest zijn de deskundigen
het niet eens. Sommigen zeggen dat het afstamt van
een Germaans winterfeest, anderen denken dat het
een puur Christelijk feest is. Het meest bekende
verhaal is dat van Sint Martinus van Tours:
stMartinus werd in 316 geboren in Hongarije als zoon
van een Romeins legerofficier. Op vijftienjarige leeftijd
kwam hij in dienst van het Romeinse leger. Uit deze
tijd stamt het bekendste verhaal over Sint-Martinus.
Voor de poorten van Amiens in Frankrijk kwam hij een
verkleumde bedelaar tegen. Met zijn zwaard sneed hij
zijn rode soldatenmantel in tweeën en gaf één helft
aan de bedelaar.
Nadat Martinus gekozen was tot bisschop van Tours
kreeg hij een steeds grotere bekendheid. Hij stichtte in
Frankrijk verschillende kloosters en stierf op hoge
leeftijd in het jaar 397.
Het feest wordt per streek op verschillende manieren
gevierd. Wij maken lampions en gaan langs de deuren
met een liedje om wat lekkers te halen.

Bidons
Deze of in de komende week deelt Kits Primair bidons uit
aan de leerlingen van groep 3 t/m 8.
We vinden het belangrijk dat kinderen voldoende (water)
drinken en we willen dat stimuleren. De leerlingen kunnen
de bidons op school met water vullen, zodat ze tijdens de
lessen ook kunnen drinken. De eerste week blijven de
bidons op school en op vrijdag mogen ze, vanwege de
hygiëne, mee naar huis. We zouden het zeer waarderen
wanneer de leerlingen regelmatig hun, met water gevulde,
bidon weer meenemen naar school.
Voor de pauzes mag u uw kind uiteraard gewoon drinken
van huis meegeven. Het is ook mogelijk dat de kinderen
dan water uit hun bidon nuttigen.
De kinderen van groep 1 en 2 krijgen bij aanmelding een
rugtas met daarin een beker en broodtrommel.
Logo
Vanaf dit schooljaar verzorgt Kits Primair naast openbaar
basisonderwijs ook kinderopvang. In het logo van Kits
Primair stond tot voor kort ‘openbaar basisonderwijs
Midden-Drenthe’ vermeld als onderschrift. Omdat dat niet
meer volstaat, is dit veranderd in ‘kinderopvang en
openbaar basisonderwijs’. We doen ons best om vanaf nu
het nieuwe logo zoveel mogelijk toe te passen in de
diverse uitingen.
In de logo’s van de scholen staat op dit moment nog
‘openbare basisschool’ vermeld of ‘obs’. We zijn ermee
bezig om deze ook te veranderen.

Lampionnenshow
Op 10 november showen alle
kinderen hun lampion. U kunt
ze komen bewonderen van
18.00 – 19.00 uur in de
school. Natuurlijk doen de
peuter- en kinderopvang ook
mee!
Vaders, moeders, verzorgers, opa’s, oma’s, tantes,
buren, iedereen is van harte welkom om een kijkje te
komen nemen!
Wilt u uw kind voor woensdag 9 november een
goed werkend stokje en lichtje meegeven voorzien
van de naam van uw kind!
Peter, onze conciërge vraagt om glazen potjes zodat
hij het plein kan verlichten tijdens de show.

Voorleeskampioenschappen groep 7/8
Er hebben alweer twee voorrondes plaatsgevonden van
de jaarlijkse voorleeswedstrijden. Tot nu toe hebben er al
13 kinderen voorgelezen uit de bovenbouw! Uit groep 7
werden Dagmar, Tess en Ninte uitgekozen als finalisten
en bij groep 8 kwamen Phylein, Maran en Leona als
winnaars uit de bus. Deze zes finalisten gaan binnenkort
uitmaken wie de voorleeskampioen van onze school wordt
en wie onze school mag vertegenwoordigen in de
volgende (gemeentelijke) ronde.
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Fietsenkeuring
Vandaag was de fietsenkeuring op school. Er was een
heuse agent die de verkeersouders hielp om alle fietsen
te controleren. De verlichting, remmen, van alles werd
gecontroleerd en de meeste fietsen waren in orde.

onderweg meegeven? Ook is het verstandig om de
kinderen wat oudere kleren aan te laten doen i.v.m. de
workshops die ze gaan volgen. Deze eerste les zullen
Dinand Braker en de leerkracht van de groep meegaan
als begeleiders.
Groep 1
In groep 1 hebben we een les gehad van een heuse
brandweervrouw. Ze had een kist meegenomen met
brandweerkleding erin om te laten zien wat ze
aantrekken als er uitgerukt wordt met de
brandweerwagen. Ik kan jullie vertellen dat de kleding
die ze aan moeten tijdens bijvoorbeeld het blussen van
een brand heel zwaar is. Ook is er voorgelezen uit een
boek. We weten nu heel veel meer over het werken bij
de brandweer.

Plein
Het plein ziet er weer prachtig
uit. In etappes zijn diverse
moeders druk bezig geweest om
te verven. Ook voor de restjes
verf werden leuke figuren
bedacht.
Inmiddels is alles klaar. Heel
hartelijk dank voor alle tijd,
moeite en vooral creativiteit die
jullie hierin hebben gestoken.
Vooral de Margriet op het
kleuterplein is prachtig!

Pauzehapjes
Bij het fruiteten, voor de kleine pauze, merken we
regelmatig dat kinderen moeite hebben al het eten en
drinken op te krijgen. Bij het fruiteten gaat het om een
tussendoortje, wat fruit en wat drinken. Het kan zijn dat
er geen fruit meegegeven
wordt, wel vragen wij om
alleen gezonde dingen mee te
geven.
Rond 11.45 uur is de lunch op
school en is er meer tijd om te
eten.

De herfstwandeling van groep 1 en groep 1/2
Vorige week hebben we een lange herfstwandeling
gemaakt in het Kyllotbos. Onderweg zijn we van alles
tegen gekomen wat te maken heeft met de herfst.
Mooie gekleurde bladeren die van de bomen zijn
gevallen, takjes, eikels, beukennootjes, verschillende
soorten paddenstoelen, veertjes en nog veel meer.
Ook hebben we even met de bladeren gespeeld en
een aangeleerd versje mett zijn allen in het bos
gezongen en gedaan. Het was een geslaagde
wandeling!
Het versje gaat zo:
Een dansje, een dansje
Van ritsel de fritsel
Een dansje voor twee
Hupsakidee!

Techniekles groep 7/8
Vrijdag 4 november (morgen dus!) gaan de kinderen uit
groep 7/8 naar Hoogeveen om de eerste techniekles van
dit schooljaar te volgen. De eerste les van dit jaar gaat
over ‘science’. We vertrekken naar RGS Wolfsbos om
11:10 uur. De lessen zullen afgelopen zijn om ongeveer
14:00 uur. We verwachten iets na 15:00 uur terug te zijn
op school. Wilt u de kinderen een lunchpakketje voor

PBS 5 Het benoemen van gedragsverwachtingen
Het vooraf benoemen van gedragsverwachtingen is heel
effectief om leerlingen te laten meeenken over wat ze
verwachten in een komende
(leer-) situatie.
De
leerlingen geven vooraf de les (-dag) zelf aan wat hun
helpt goed te leren en lekker in hun vel te zitten.
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Als leerkracht vragen we dan : “ Hoe doen we vandaag
om goed te leren?” De kinderen komen dan met: actief
luisteren, meewerken tijdens de instructie, vragen stellen
als je het niet begrijpt, zelfstandig werken op fluistertoon,
het kunnen omgaan met uitgestelde aandacht enz. Deze
uitspraken staan dan op het bord en kunnen voortdurend
worden bekeken. Tijdens de gehele dag kun je samen
met de kinderen evaluatiemomenten inlassen over de
afspraken en genieten van de successen. Want die zijn er
zeker! Het vooraf benoemen van gedragsverwachtingen is
ook heel handig als we ons in een situatie begeven die
nog niet zo goed bekend is, bijvoorbeeld een bezoek aan
een theater of museum e.d. Wij leraren gebruikten deze
strategie ook toen we de trainingen van PBS volgden.
Ook thuis heel handig te gebruiken bij diverse huiselijke
situaties, bijvoorbeeld bij het ontvangen van bezoek, het
gaan naar een evenement of de lange autorit naar een
verre bestemming.
In PBS 6 staan de onderliggende waarden van PBS
centraal
Met dank aan Susan die door mijn afwezigheid voor de
herfstvakantie PBS 4 voor haar rekening heeft genomen.
Hilbrand de Jong

Kinder- en peuteropvang kiekjes/activiteiten van de
afgelopen weken:

Groep 4-6
Bezoek Tonnie’s Talenten show
Op vrijdagmiddag 29 oktober zijn de leerlingen van groep
4-6 naar de Tonnie’s talentenshow geweest in het kader
van het cultuurmenu. Op een speelse en attractieve
manier lieten de spelers van de toneelgroep zien hoe je
met eenvoudige, overal aanwezige, middelen gebruik
kunt maken van je talenten. De kinderen werden heel
actief bij de voorstelling betrokken en hebben genoten.
Maar…….het
was
er
wel
erg
warm…..26
graden…..zweten dus!
Bezoek Kyllotsbos
Morgen, 4 november gaan de kinderen van de groepen 5
en 6, onder begeleiding van meester Hilbrand, de moeder
van Noa en de moeder van Daan op de fiets naar het
Kyllotsbos. Zoals u wellicht weet bestaat het beheer van
dit prachtige bos 25 jaar. De kinderen van beide scholen
in ons dorp zijn uitgenodigd om het feestje mee te komen
vieren. En dat gebeurt door middel van een aantrekkelijke
speurtocht, het planten van een boom en het nuttigen van
een traktatie.
Engels
In de maand november gaan we in de groepen 4 en 6
beginnen met aanleren van eenvoudige woorden en
zinnen in het Engels. Daarvoor gebruiken we de digitale
methode Groove Me
Het kan dus zomaar kunnen dat u deze maand met uw
kind in een Engels gesprek belandt.
Facultatieve gesprekken
Binnenkort zijn weer de facultatieve gesprekken. Het
kan zijn dat de leerkracht u hiervoor uitnodigt. Zelf kunt
u ook een gesprek aanvragen voor uw kind/kinderen.
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Bijlagen/Link
OPR – oproep nieuwe leden
Voorlichtingsactiviteiten VO
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