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Agenda school
Datum
Activiteit
07-09-2020
OR-vergadering
12-09-2020
Oud papier
17-09-2020
Voorstelling gr.3 /4 Westerbork
22-09-2020
Voorlichting brandweer
28-09-2020
Fietscontrole
29-09-2020
Opening Kinderboekenweek
Excursie gr. 7/8 Herinneringscentrum
06-10-2020
Westerbork
10-10-2020
Oud papier
12-10 t/m
Herfstvakantie
16-10-2020

Nieuws vanuit school | Algemeen
Start schooljaar 2020-2021

Na 6 weken welverdiende vakantie is maandag 17
augustus het schooljaar weer gestart. We hopen dat
iedereen een goede vakantie heeft gehad.
We zijn het jaar gestart met 90 leerlingen, verdeeld over 4
groepen.
Ook het komend jaar zien we graag dat uw kind met
plezier naar school gaat. Samen proberen we daar zoveel
mogelijk voor te zorgen, maar er kan natuurlijk best eens
een periode zijn, dat dit niet het geval is. We stellen het
erg op prijs wanneer u dan contact met ons zoekt om de
eventuele problemen op te lossen of kleiner te maken.
Mocht u iets anders willen bespreken, dan kunt u altijd op
school terecht; er kan thuis iets aan de hand zijn, bijv.
ziekenhuisopname, ziekte van vader, moeder, opa, oma
of een scheiding. Deze signalen zijn voor ons belangrijk
om eventuele veranderingen in het gedrag van uw
kind(eren) in een goede context te kunnen plaatsen.
Zoals u van ons gewend bent houden we vanaf de derde
schoolweek
na
de
zomervakantie
onze
informatieavonden. Helaas hebben we moeten besluiten
om de informatie op een andere manier naar u toe te laten
komen.

We kunnen namelijk op geen enkele manier de
anderhalve meter afstand bewerkstelligen, wanneer we u
op school uitnodigen om in het leslokaal de informatie te
ontvangen. Daarnaast moeten we ons houden aan de
RIVM richtlijnen voor wat betreft volwassenen in de
school. Daarom hebben we besloten om u op
4 september schriftelijk te voorzien van informatie over het
reilen en zeilen in de klas. Deze informatie krijgt u via de
mail toegestuurd. Mocht u vragen hebben dan kunt u
uiteraard altijd telefonisch contact opnemen met de
leerkracht of uw vraag via de Parro app kenbaar maken.

Het risico dat een leerkracht niet in staat is om op school
te komen wordt steeds groter. De collega kan zelf Corona
gerelateerde klachten hebben waardoor hij of zij niet op
school mag komen, maar ook wanneer gezinsleden
Corona gerelateerde klachten hebben moet de collega
thuisblijven totdat duidelijk is dat het gezinslid negatief
getest is op Covid-19. Dat kan al gauw één of twee dagen
in beslag nemen.
Omdat de lijst van vervangers uitermate klein is, wordt de
kans op lesuitval steeds groter. Met andere woorden;
de kans dat u een bericht krijgt dat uw kind een dag thuis
moet blijven omdat er geen invallers zijn is zeer
aannemelijk.
Als directeur baal ik hier enorm van, maar ik sta werkelijk
met de rug tegen de muur wanneer het zover komt.

Ook dit schooljaar staan we
weer te springen om
pleinwachtouders.
Op
verschillende dagen in de
week ontstaan er gaten, die
gelukkig met veel kunst en vliegwerk nog een beetje
opgevuld kunnen worden, maar dat houden we niet lang
meer vol. Daarom een dringende oproep om u aan te
melden als pleinwachtouder. Er staat een vergoeding
tegenover en het gaat om een half uur per dag van 12.15
uur – 12.45 uur. Hoe meer ouders zich aanmelden, hoe
minder u in de week toezicht hoeft te houden.

De sollicitatieprocedure voor een nieuwe directeur is in
volle gang. Afgelopen vrijdag zijn er met 4 kandidaten
gesprekken gevoerd. We hopen dat er een geschikte
directeur tussen zit.
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Voor zover mogelijk blijf ik tot de benoeming en met name
de indiensttreding van de nieuwe directeur als interim
directeur in functie.
Update
Ondertussen is bekend geworden dat geen van de
kandidaten, die hebben gesolliciteerd, benoembaar zijn.
Dat betekent dat per direct een nieuwe procedure wordt
opgestart.
We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.
We wensen iedereen een goed schooljaar toe.
Luizencontrole
Vanwege het feit dat we zo min mogelijk volwassenen in
de school mogen hebben, gaat de luizencontrole niet
door.
De luizencommissie verzoekt dan ook dat u, als
ouder/verzorger, uw kind(eren) zelf gaat controleren zodat
de school luisvrij blijft.

Groep 4
We zijn alweer bijna twee weken hard aan de slag in
groep 4.
Op maandag en dinsdag zitten we in het technieklokaal.
Dat is heel fijn! Rustig alleen met groep 4, veel tijd voor
(extra) hulp van de juf. We doen dan taal, dat is nieuw,
spelling, daar gaan we verder met wat we vorig jaar
geleerd hebben, hakwoord en zingwoord, en rekenen. Op
de andere dagen zitten we samen met groep 3 in het
lokaal. Dat gaat prima, groep 4 laat zien dat ze al heel
goed zelfstandig kunnen werken, knap!
We zijn ook alweer gestart met Engels, muziek, tekenen
en knutselen. En , het allerbelangrijkste, we hebben het
erg gezellig met elkaar!

Nieuws vanuit school | Groepen
Groep 3
Na een heerlijke vakantie zijn we maandag 17 augustus
begonnen in groep 3. We gaan samen met elkaar op reis
langs alle letters en Buschauffeur Ben gaat ons daarbij
helpen. We werken de eerste weken over de nieuwe
groep en alle nieuwe dingen die er op school en in de klas
zijn. We hebben al een hele boel letters geleerd: R, I, K,
D, AA, N en het woordje EN. Ontzettend knap allemaal!
Het is hard werken in groep 3, daar moeten we soms nog
even aan wennen. Maar boven alles is het heel leuk en
zijn we erg enthousiast!

Berichtje vanuit de schoolbibliotheek
Lange tijd hebben de kinderen door COVID-19 geen
boeken kunnen lenen uit onze schoolbibliotheek, doordat
er geen externen binnen de school mochten komen.
Aangezien ouders onze bibliotheek draaien was dit dus 1
van de dingen die stil kwam te liggen. Hoewel er nog
steeds geen ouders in school mogen komen, hebben we
toch besloten om de bibliotheek wel weer te openen. Wij
vinden het belangrijk dat de kinderen wel kunnen blijven
lezen.
De kinderen kunnen weer op woensdag boeken lenen op
school en er zullen steeds maximaal 2 biebmoeders
helpen om dit te organiseren. Wel met inachtneming van
de RIVM regels. Vanaf dit jaar worden alleen in groep 1/2
boeken mee naar huis gegeven.
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Vanaf groep 3 blijven de boeken op school. Deze groepen
krijgen op school namelijk voldoende mogelijkheden om
het boek op school te lezen.
Via deze weg wil ik ook de drie ouders bedanken voor hun
jarenlange inzet in de bieb. Wieke Rensing, Geeske
Bouma en Marian Oldenkamp hebben besloten om te
stoppen. Grotendeels omdat hun kinderen van school zijn
gegaan. Heel erg bedankt voor jullie hulp!
De biebouders zijn nu dan ook weer op zoek naar nieuwe
vrijwilligers. Het is op de woensdagochtend een uurtje of
op de woensdagmiddag een uurtje. Ook wordt u zo
ingedeeld dat u niet elke week hoeft te helpen. U kunt zich
via danielle.bosma@kitsprimair.nl aanmelden

Nieuws vanuit de Ouderraad
Rooster oud papier
12-09-2020:

10-10-2020:

Fam. Brandsma (Melvin)
Fam. Wever (Martin)
Fam. Wever (Mick)
Fam. Beekelaar (Mart)

Fam. Erkelens (Levi)
Fam. Erkelens (Lieke)
Fam. Bleijs (Leon)
Fam. Bos (Jorian)

We verzamelen om 13.00 uur bij de school
Mocht u verhinderd zijn op de genoemde datum, dan
graag onderling ruilen..

Nieuws vanuit Kinder/Peuteropvang:
Peuteropvangnieuws:
Groepswijzigingen
Fijn dat we 3 nieuwe peuters mogen verwelkomen bij de
start van dit nieuwe schooljaar: Jim, Tess en Lucas
komen bij ons spelen. Welkom allemaal!

Even voorstellen
Hoi allemaal, mijn naam is Pim de Jonge. Aankomend
schooljaar maak ik deel uit van het team vakleerkrachten
bewegingsonderwijs van SportDrenthe. In samenwerking
met Kits Primair en het team van Gezond in MiddenDrenthe, ga ik leerzame, interactieve gymlessen
verzorgen op jullie school. Op deze manier wordt er extra
aandacht besteed aan het creëren van een gezonde
leefstijl bij schoolkinderen.
Sport is mijn grootste
passie. Al van jongs af aan
ben ik een fanatieke
voetballer en daarnaast
beoefen ik ook graag
andere
sporten
zoals
tennis, padel en fitness. Ik
hoop mijn enthousiasme,
motivatie en plezier over te brengen op alle leerlingen,
zodat we samen kunnen werken aan een gezonde en
bovenal leuke leer- en leefomgeving. Ik kijk er naar uit om
hier onderdeel van uit te mogen maken!

Even wennen
In de eerste week hebben we aandacht voor het
“wennen”. We hebben binnen en buiten gespeeld. In de
kring blijven zitten is soms wat lastig, maar als we aan het
“werk” zijn is dat zitten geen probleem. Als de kleuters ook
buiten zijn is het extra leuk, want dan kan je nog even met
je
grote
broer
of
zus
spelen.
Volgende week starten we met het thema “Welkom Puk!”
We gaan Puk verrassen met een zelfgemaakte slinger
van vlaggetjes. De vlaggetjes kleuren gaat heel goed,
maar het aan elkaar rijgen van de vlaggetjes is echt een
nauwkeurig werkje.

Bijlagen / Ingekomen:
SGV, de gymvereniging van Wijster. Kom sporten bij
SGV!
Voor meer informatie, klik op link SGV
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