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Nieuwsbrief  Pieter van Thuyl nr. 21 22-06-2017 

Agenda 

Datum Activiteit  

1-05 t/m 
21-07-2017 

Leergebied Sport, welzijn & educatie 

29-05 t/m 
23-06-2017 

Afname Cito toetsen 

21-06-2017 Groepslessen Garage TDI 

28-06-2017 
Schoolfotograaf 
GMR vergadering 

03 t/m 05-
07-2017 

Schoolkamp groep 7-8 Ameland 

19-07-2017 Musical groep 8 

20-07-2017 
Laatste schooldag viering met afsluiting 
leergebied Sport, educatie & welzijn 

21-07-2017 Leerlingen zijn deze dag vrij! 

 
Oud papier 05-07-2017 

  Verzamelen om 18.15 uur bij school 

Datum: 06-07-2017 

Petra Pieters 
Jacquelien Havinga 
Chantal Bosscha 
Gré Mulder 

Reserve 

Willem 
Gropstra 

 
Nieuws vanuit de TALENTENSCHOOL 
Tevredenheidspeiling 
Vandaag is de laatste dag dat u de 
oudertevredenheidspeiling kunt 
invullen. U hebt hier op 12 juni een 
mail met een link ontvangen. 
Alleen bij voldoende deelname 
kunnen we de uitkomst meenemen 
in de beleidsplannen voor de 
komende jaren. Nog niet gedaan? Graag alsnog even 
doen. Alvast hartelijk dank.  

 

  Sport, welzijn & educatie 
 
Feestelijke afsluiting en laatste schooldagviering 
Deze laatste schooldagviering zal gecombineerd worden 
met de feestelijke afsluiting van het leergebied Sport, 
educatie & welzijn.  

De datum is donderdag 20 juli, in de loop van de middag / 
begin van de avond. Aangezien dit een verlengde 
schooldag betreft zijn de leerlingen op vrijdag 21 juli vrij. 
De leerkrachten zijn die vrijdag wel op school aanwezig. 
We willen er een sportieve en gezellige jaarafsluiting van 
maken met elkaar, dus noteer deze dag in uw agenda. 
Exacte tijden worden binnenkort bekend gemaakt. We 
rekenen op uw komst! 
 
Moestuintjes 
Op vrijdag 16 juni werden de plantjes/zaadjes in de grond 
gezet! De moestuintjes, die we via de AH hadden 
verkregen, zijn door de leerlingen van groep 5&6 in de 
tuin boven op de school verwerkt.   
 

 
 
 
Oproep 
Vanaf juni zijn we op zoek naar extra mensen voor hulp 
op het plein tijdens de pauze. 
De kinderen houden pauze in twee groepen, van 12.00 -
12.30 uur en van 12.30 - 13.00uur. 
We zijn op zoek naar mensen die het leuk vinden om met 
kinderen om te gaan en de kinderen willen begeleiden in 
hun spel.  We zoeken mensen die op vaste dag(en) 
inzetbaar zijn, maar ook hulp op afroepbasis is welkom. 
Voor uw inzet ontvangt u een bijdrage van € 6,75 per 
keer. 
Voor opgave of meer informatie kunt u contact opnemen 
met Diana Eleveld via az@kitsprimair.nl 
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‘Kijkje in de spiegel’ 
Op dinsdag 13 juni hadden de leerlingen van groep 3 en 4 
een workshop ‘Kijkje in de spiegel’ door Gejan Stol. Zij 
leerde de leerlingen hoe je een zelfportret kunt maken. 
 

 
 

 
 
Luizencontrole 
Op dinsdag 30 mei was de Kriebelbrigade aanwezig om 
alle leerlingen te controleren op hoofdluis. Goed nieuws, 
er is geen hoofdluis op school. 
Voor het nieuwe schooljaar zijn we op zoek naar nieuwe 
leden voor de Kriebelbrigade. Mocht u 
tijd hebben om na elke schoolvakantie 
de leerlingen te controleren op 
hoofdluis, meld u dan aan bij Leonie 
Nijland persoonlijk of per mail 
leonie@digitbelastingadvies.nl  
 

Op dit moment wordt bekeken of het controleren van 
hoofdluis op de maandag- of dinsdagochtend om 8.30 uur 
kan plaats vinden. Voor vragen kunt u ook terecht bij 
Leonie.  
Kriebelbrigade, bedankt voor jullie inzet en tijd! 
   
Workshop ‘Hout’ 
Op vrijdag 9 juni gingen de leerlingen van groep 7&8 voor 
de laatste keer dit schooljaar naar het Wolfsbos College in 
Hoogeveen. Dit keer voor een workshop ‘Hout’. De 
kinderen hebben geleerd hoe je houten poppen kunt 
maken. De week erna hebben de leerlingen hun poppen 
afgemaakt en namen ze de zelfgemaakte poppen mee 
naar huis. 
 

 
  
 
 
Ziekmelding  
Ziekmeldingen kunt u telefonisch (vanaf 7.30 uur) via het 
nummer van de school doorgeven of via het volgende e-
mailadres: csa@kitsprimair.nl. Wel graag even de naam 
van de school en de groep van uw zoon of dochter 
vermelden. 
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‘Kijkje in de spiegel’ 2 
Ook de leerlingen van groep 5-6 kregen dinsdag 13 juni 
les van Gejan Stol. De eindresultaten mogen er zijn! 
 

 
 
 
Workshop Online Klassenportret 
Op vrijdag 16 juni werd er een workshop Online 
Klassenportret gegeven door gastdocent Han Mulder. De 
leerlingen van groep 5&6 leerden om foto’s via Pinterest 
te delen en op te zoeken. Deze manier van werken kan 
mooi gebruikt worden om tijdens de les te brainstormen 
en inspiratie op te doen voor creatieve vakken 
 

 

 
 
 
 
 
 

Leerlingenraad 
Op dinsdag 13 juni kwam de leerlingenraad voor de 
laatste keer bijeen met schoolcoördinator Martie 
Bossewinkel. De volgende punten zijn besproken: 
Op het schoolplein zijn een aantal speeltoestellen 
waaraan iets los zit. Juf Martie heeft hier inmiddels actie 
op gezet. 
De Leerlingenraad heeft 
gevraagd om een 
luchtverfrisser in de wc. 
Juf Martie gaat uitzoeken 
welke mogelijkheden er 
zijn. 
Xanayra, Babet, Jolien en Lieke zijn gestart met de 
voorbereidingen verkiezing nieuwe Leerlingenraad 2017-
2018. Het is de bedoeling dat op woensdag 12 juli de 
verkiezing zal plaats vinden in de groepen 4, 5, 6 en 7. 
De leden van de huidige raad zorgen voor een stembus, 
verkiezingsposter en presentatie in de klassen.  
Vanaf woensdag 21 juni kunnen kandidaten zich 
verkiesbaar stellen. 
 
Workshop Online Klassenportret 2 
Een les over Pinterest in groep 7&8; hoe werkt dit, wat 
kan je er allemaal mee en hoe ga je er op de juiste manier 
mee om. De leerlingen hebben naar aanleiding van een 
thema foto’s gemaakt en het besloten groepsbord 
ingevuld. Leerzame workshop. 
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Voorstelling NNO (Noord Nederlands Orkest) 
Op donderdag 15 juni gingen de leerlingen van groep 7&8 
met de bus naar de Kolk in Assen voor een voorstelling 
van het Noord Nederlands Orkest (NNO). De meer dan 70 
musici en de vier slagwerkers van Percossa hebben de 
leerlingen allerlei muziek laten horen van hard en zacht, 
snel tot langzaam en muziek waar je blij van wordt of juist 
heel stil. Ook mochten ze meedoen met het orkest door te 
knippen met hun vingers of te trommelen op hun knieën. 
Het was een super leuke muzikale ervaring! 
 

 
 
Boekenpret 
Afgelopen dinsdag was de laatste keer dat de kinderen 
van groep 1, 2 en 3 boeken konden ruilen om thuis te 
lezen. Volgende week dinsdag 27 juni willen we graag dat 
de kinderen hun boekentas voor de laatste keer 
meenemen dit schooljaar. 
 
Ingekomen: 
Prijsvraag-ivn-scharrelkids-in-midden-drenthe.pdf Verzin 
een naam!! 
 
Centrum voor Jeugd en Gezin  
Iedere gemeente in Nederland heeft een Centrum voor 
Jeugd en Gezin (CJG). Ouders en kinderen kunnen bij het 
CJG terecht met vragen over opvoeden en opgroeien. Het 
CJG van Midden-Drenthe is gevestigd aan de 
Nassaukade in Beilen. De jeugdarts, de 
jeugdverpleegkundige en het schoolmaatschappelijk werk 
zijn onderdeel van het CJG en zijn tevens de CJG-
contactpersonen voor de school.  
 
JeugdTeams 
Het CJG Midden-Drenthe werkt met drie JeugdTeams: het 
JeugdTeam Smildes, het JeugdTeam Beilen en het 
JeugdTeam Westerbork. De JeugdTeams hebben elk hun 
eigen werkgebied en bestaan uit verschillende 
professionals die werkzaam zijn binnen het CJG. Iedereen 
kan bij deze teams terecht met vragen over het opvoeden 

en opgroeien van kinderen en jongeren van -9 maanden 
tot en met 23 jaar. De JeugdTeams pikken vragen en 
signalen in een vroegtijdig stadium op en kijken 
vervolgens binnen het team wie zo snel mogelijk de juiste 
hulp op maat kan bieden.  
 
Contact met de JeugdTeams 
U kunt de JeugdTeams bereiken door te mailen naar:  
info@jeugdteamsmildes.nl  
info@jeugdteambeilen.nl  
info@jeugdteamwesterbork.nl 
Eén van de teamleden neemt vervolgens zo snel mogelijk 
contact met u op.  
 
Waar vindt u het CJG? 
Het CJG-gebouw is gevestigd aan de Nassaukade in 
Beilen. Hier kunt u persoonlijk langskomen voor vragen en 
advies over opvoeden en opgroeien. Ook is het CJG 
vierentwintig uur per dag telefonisch bereikbaar. Op de 
website van het CJG vindt u veel informatie en kunt u uw 
vragen stellen via info@cjgmiddendrenthe.nl of aan Else, 
de virtuele medewerker van het CJG.  
 
Graag tot ziens bij het CJG! 
 
CJG Midden-Drenthe 
Nassaukade 4, Beilen 
T: (0593)  52 41 36 
E: info@cjgmiddendrenthe.nl  
I: www.cjgmiddendrenthe.nl  

 
 
 
Erg zomerse temperaturen…. 
Wat doe je als je het warm hebt in de klas?  
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