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Algemeen 
 

Basisonderwijs 
Agenda 

Datum Activiteit  

2 t/m 10 maart rapportgesprekken 

10 maart Techniekles Hoogeveen groep 
7/8 

15 maart Bedrijfsbezoek groep 5 en 6 

17 maart Drentse veurlezers 

20 maart Groepen 1, 2 naar de lammetjes 

22 maart  Grote Rekendag 

23 maart Open dag 

 
Talent van de maand  
Het talent van de maand maart is communicatie. 
Communicatie is overal om ons heen, in woord, beeld, 
beweging, kleur, enz. Wij besteden hier op allerlei manier 
aandacht aan deze maand. Zo komen de Drentse 
veurlezers weer langs voor alle groepen, de BUZZ is 
geweest (een bus van de bibliotheek), alle groepen 
besteden aandacht aan dit thema en op 23 maart bent u 
van harte welkom om een kijkje in de klassen te komen 
nemen! 
                            
Open dag 
Van 20 t/m 24 maart is de landelijke “Ik ben welkom” 
week. Hierin houden de meeste basisscholen een open 
dag waarop ouders, verzorgers en andere 
belangstellenden een kijkje in de klassen en bij de opvang 

kunnen nemen. 
 
Onze open dag 
is op donderdag 
23 maart van   
8.30 uur – 11.30 
uur. 
 
   

 
Nieuws uit de groepen 
Zo door het jaar heen heeft elke groep haar eigen 
activiteiten. De leerkrachten doen hun best om van het 
leukste en/of belangrijkste nieuws een stukje in de 
nieuwsbrief te zetten. In elke nieuwsbrief staat dan ook 
altijd wat uit de groepen en elke groep komt regelmatig in 
de nieuwsbrief. Deze keer is het echter voor bijvoorbeeld 
groep 3/5 niet gelukt om een stukje te maken en een 

andere keer staat een andere groep er niet in, dat komt de 
volgende keer wel weer. 

 
PBS  
Het gedragsincidentenregistratieformulier 
In een enkel geval kan het gebeuren dat leerlingen zich 
niet aan die afspraken “wensen te houden”. We zien en 
horen dan tegendraads gedrag, brutale verbale en non-
verbale uitingen, uit contact gaan, weglopen en soms 
lichamelijk geweld. 
Met deze leerlingen wordt altijd een gesprek gevoerd over 
het ontstaan van “het ongenoegen” en proberen we de 
leerlingen te helpen weer op het goede spoor te komen. 
Meestal lukt dit en kan de leerling weer gewoon meedoen. 
Van zo’n uitbarsting wordt door de leerkracht een 
gedragsincidentenformulier ingevuld. Daarin wordt de 
situatie beschreven, de tijd, de plek, de betrokkenen, de 
aard van het ongenoegen, de acties en het gevolg 
aangegeven. Deze ingevulde formulieren worden door 
onze schooladministratie verwerkt in een matrix die aan 
de IB-er van de school wordt gezonden. Onze IB-er 
analyseert vervolgens de data en gaat in gesprek met de 
betrokken leraar over de situatie en de te nemen of reeds 
uitgevoerde, interventies. Vanuit de analyse van deze 
gegevens krijgen we als leerkrachten inzicht in de plekken 
en/of tijdstippen waar veel incidenten ontstaan, welke 
leerlingen met regelmaat er bij betrokken zijn en welke 
acties de school  reeds heeft ondernomen of moet gaan 
ondernemen. De 
formulieren vormen 
tevens een bron van 
informatie om te 
komen tot een 
eventueel 
gedragsplan. 
De volgende keer: 
het gedragsplan 
Hilbrand de Jong 
 
Groep 4/6 
Het eerste werkstuk is binnen! 
Julia Struik heeft afgelopen week als eerste haar werkstuk 
over een dier ingeleverd. Van harte gefeliciteerd, Julia! 
Alle andere leerlingen kunnen t/m 20 april hun werkstuk 
nog inleveren. Veel plezier met het schrijven er van! 
 
Vervanging koptelefoons chromebooks.  
Bij de uitgifte van chromebooks verstrekt Kitsprimair 
eenmalig koptelefoons. Koptelefoons die defect raken, 
verloren gaan of  kapot worden gemaakt dienen door de 
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ouders zelf te worden vervangen. Dit mogen ook in-ear 
koptelefoons zijn. 
Bedrijfsbezoek groepen 5 en 6 
Op donderdag 16 maart a.s. gaan de leerlingen van de 
groepen 5 en 6 op bedrijfsbezoek bij installatiebedrijf 
Harwig in Emmen. Al eerder werd door deze leerlingen, in 
het kader van de techniekbedrijventoer, in november 
Stork in Groningen bezocht. Het bezoek wordt  door 
middel van lessen op school voorbereid opdat de 
leerlingen gerichter gaan kijken en vragen  stellen. We 
vertrekken om 8.45 uur en zijn binnen de schooluren weer 
terug op school. Mogelijk vervalt de gymnastiekles door 
dit uitje. 

 
Groep 1 en 1/2 
Lammetjes dag op 20 maart 
Maandag 20 maart gaan groep 1 en groep 1/2  naar de 
schaapskooi op het Hijkerveld                                                              
Groep 1/2 van 8.30-10.00                                                                                                                                                                     
Groep 1   van 10.00-11.30      
                                                            
Wat mee te nemen/kledingvoorschrift: 

Bij bewolkt weer/kans op (lichte) regen:  

 Kleren die vies mogen worden  

 Regenjas + regenbroek  

 Dichte schoenen/laarzen 
Bij regenachtig weer gaat het lammetjesprogramma 
gewoon door. 
Bij zonnig weer: Kleren die vies mogen worden: 

 Jas 

 Dichte schoenen, 
 Lange mouwen shirt  

 Lange broek  
Vergeet niet om óók bij mooi weer een jas mee te nemen, 
aangezien de wind soms nog verrassend fris kan zijn. 
Vanwege kans op eventuele teken adviseren wij om de 
leerlingen een lange broek en een lange mouwen shirt te 
laten dragen. Uiteraard kunnen de leerlingen wat eten en 
drinken meebrengen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Groep 7/8 
Groep 7/8 vertrekt morgen (vrijdag 10 maart) per bus naar 
Hoogeveen om de tweede techniekles van dit schooljaar 
te volgen. Het thema van deze les is: houtbewerken. 
Denkt U er even aan dat de kinderen een lunchpakketje 
meenemen en dat ze wat oude kleren aantrekken? We 

vertrekken om ongeveer 11:10 uur en we zullen rond 
15:00 per bus weer op school terug arriveren. De kinderen 
dienen ‘s ochtends op de normale schooltijd aanwezig te 
zijn. 
 
Groep 1 
Op dit moment werken wij in groep 1 over de lente. We 
hebben het al gehad over bloembollen en we hebben de 
narcissen en hyacinten in de klas goed bekeken.   Ook 
met Engels zijn wij begonnen met het thema lente. De 
woorden die wij al hebben geoefend zijn; 

- Flowers/ bloemen 
- Field/ veld 
- Spring/ lente 
- Skipping/ huppelen 
- Sun/ zon 

Het werkje van deze week was een weerwijzer maken. De 
kinderen kunnen nu, aan de hand van de wijzer, zelf het 
weerbericht vertellen. Nu nog duimen voor mooi weer en 
de pijlen kunnen op het plaatje van de zon gericht worden. 
En wie weet kunnen we dan nog meer krokussen en 
narcissen op het schoolplein vinden.  

 
 
Grote rekendag 

 
Elk jaar is er een Grote rekendag. Dat is om het rekenen 
op een leuk manier extra onder de aandacht te brengen. 
Dit jaar doen onze groepen mee met het thema:  
Meten, bewegen en construeren. 
Voor alle groepen zijn er leuke activiteiten die we              
’s ochtends in de groepen doen. 
 
Ingekomen: 
Vaccinatieronde 
Binnenkort is er weer een vaccinatieronde voor 9-jarige 
kinderen (DTP/BMR) en 12 jarige meisjes (HPV vaccinatie 
= bescherming tegen baarmoederhalskanker). De 
betreffende kinderen, geboortejaar 2006 en geboortejaar 
2004) hebben inmiddels  een oproep  gehad.  
 
Bijlagen: 

- Beiler Koningsloop / Training Koningsloop 
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Kinderopvang 
Agenda 

Datum Activiteit  

  

 
We willen 2 kindjes welkom heten en heel veel speel- en 
leerplezier wensen: 
Camiel Ekris {Bso} 
Twan Roggen {peuteropvang} 

 
 
We zijn bezig met de BSO kinderen met het lifestyle  
thema Muziek en beeldende vorming. 
We zijn  afgelopen week begonnen met muziek 
instrumenten maken: een panfluit van rietjes, samba 
ballen van toiletrolletjes en trommels van lege blikken met 
drumstokjes van saté prikkers. 
 

                      
 
Op de peutergroep gaan we de oudste peuters extra 
activiteiten aanbieden. 
Knippen, plakken met kleine propjes, samen kralen rijgen, 
in verschillende vormen en groottes. 
 
Wat een weertje was het afgelopen 
week…….   
Maar dat houdt ons niet tegen om toch lekker 
te bewegen!  We zijn gaan gymmen in het 
spellokaal met de peuters en KDV kinderen. 
 
We hebben ook met Kapla gebouwd: samen 
werken èn zo hoog en zo stevig mogelijk maken. 
 

 
 
 
En een ouderwets potje BINGOOOOOOOO spelen is ook 
altijd gezellig!       
 
Groetjes Ilona en Diana 
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