Nieuwsbrief

november/december 2022

Agenda november-december
31-10 Dansworkshop 7/8
03-11 Week van de mediawijsheid 7/8
07-11 Meeloopdag gr 8 VO Diever
15- 11 Herkeuring fietscontrole
04-11 Heideschonen groep 7/8
08-11 OR
16-11 “bij” vriendelijk maken plein
21-11/25-11 Tostiweek
22-11 Experience Day gr 8 VO Steenwijk
24-11 Sinterklaastoneel 5 t/m 8 Ogterop
Meppel
29-11 MR
30-11 Bijenles gr. 1 t/m 8
30-11 OR
05-12 Sinterklaas
06-12 Studiedag leerkrachten en de
kinderen zijn vrij!!!

14-12 Kerstfair
17.30-20.30 uur
23-12-2022 Alle kinderen om
12.30 uur vrij !!
24-12- 2022 t/m 08-01 2023
Kerstvakantie

We verwelkomen bij Kinderopvang Kaka Meghan
Leenman, Hendri van der Veen en Gido van Essen.
Ook komt eind november Dylan Huisman bij de
peuterspeelzaal. Mees van der Brink, Thomas en
Djurre Middelbrink zijn 4 jaar geworden en zijn
verhuisd van de peuters naar groep 1 en dus ook naar
de BSO.
Veel plezier allemaal bij Kinderopvang Kaka

Oud papier
Woensdag 7 december wordt oud papier
opgehaald. U wordt om 17.45 uur op school
verwacht. Graag zelf voor vervanging zorgen als u
verhinderd bent. Voor vragen kunt u terecht bij
Annemarie Luk (0612611998), OR-lid/
coördinator oud papier.
7 december 2022; Fam. Rozema en fam. Klaster
11 januari 2023; fam. M. Stevens en fam.
Stakenburg

Fietscontrole
De fietscontrole is door vrijwilligers van VVN gedaan en het bleek dat 64%
van de kinderen een OKE sticker op de fiets konden plakken. De
reflectoren in de wielen of achterop de fiets bleken in de meeste gevallen
niet aanwezig te zijn. Gelukkig is er een herkansing op woensdag 15
november. Dan is de herkeuring en kun je als nog de OKE sticker krijgen.

Kerstfair
Terug van weg geweest …Kerstfair Wapserveen.!
Op 14 december van 17.30 tot 20.30 uur in de Wiekslagen en in KC de Vuursteen.
We zien u graag als gast, maar hebben ook ruimte voor standhouders!
Neem hiervoor contact op met de organisatie via kerstfairwapserveen@gmail.com

Nieuws van Immy
*Zoals u weet gaat juf Fenna per 1 januari 2023 met vervroegd pensioen. Juf Rosalie heeft
gesolliciteerd en zij wordt onze nieuwe interne begeleider. Daar zijn we erg blij mee! Juf Rosalie is
nu nog leerkracht in groep 3 en 4 op de Oosterveldschool. Juf Fenna komt na de Kerstvakantie
nog een aantal dagen terug, zodat juf Rosalie ingewerkt kan worden. We plannen het afscheid van
juf Fenna daarom rond de voorjaarsvakantie in 2023.
*EGO: Suze van Stichting Tweemonds was dit jaar op onze studiedag van 24 oktober. Met haar
kijken we naar eigenaarschap van kinderen. Want waarom is dat zo belangrijk. We willen dat
kinderen zelf nadenken en dat ze keuzes durven te maken, autonoom kunt zijn los van
groepsdruk. Dit is tevens een krachtig onderdeel van betrokkenheid! We willen dan dat kinderen
van zelfstandig naar zelfsturing gaan. Daarvoor moeten we zeker de basis aanbieden want
kinderen moeten vanuit een basis kunnen werken; dus eerst leer je breuken maken, dan ga je ze
in een context leren en daarna kun je gebruiken als oplossing bij een probleem! Ook voor de
begaafde leerling zit de uitdaging in het zelfsturend werken. We willen dit een plek geven op de
weektaak en later in de portfolio.
*We gaan voor rekenen extra materiaal aanschaffen: Met Sprongen Vooruit. Leerkrachten
hebben scholing gehad of zijn er mee bezig. Met dit materiaal kunnen we kinderen actief laten
rekenen met spel, visualisatie en vooral veel oefenen. Belangrijk voor goed rekenen is het
automatiseren en ook dat is in ons aanbod extra ingevoerd.
* U heeft gezien dat de parkeerplaats is aangepast en dat het nu veiliger is geworden voor de
kinderen. Denkt u aan de rijrichting?
* Binnenkort wordt ons schoolplein bijvriendelijker gemaakt met bijv. extra struiken en
fruitbomen. Dit project Bijles wordt ondersteund door Landschapsbeheer Drenthe. Op 16
november maken we het plein “bij” vriendelijk en 30 november gaat Drents Landschapsbeheer
met alle kinderen en een aantal ouders op het plein aan de slag.
* We zijn dinsdag 1 november gestart met de eerste typelessen. Er gaan 21 kinderen voor het
typediploma en dus hebben we het in 2 groepen verdeeld. Groep 7/8 start nu en groep 5/6 start in
het voorjaar van 2023.

Kaka
UITBREIDING IN DE Smoestuin....
Het is zover we hebben er lang naar uitgekeken, maar de
konijnen Woezel en Pip zijn gearriveerd De hele zomer
zijn we bezig geweest met het bouwen van een hok. Het
heeft heel wat zweetdruppeltjes gekost, maar het is gelukt! Het materiaal van het hok hebben we
gekregen van “DE KERSTFAIR”. Heel hartelijk bedankt daarvoor. De kinderen zijn er erg blij mee en
natuurlijk de juffen ook.
Er is al naar hartenlust gespeelt met de konijntjes en het hok wordt steeds mooier. Er staat al een
kerstboom in met zelf gemaakte grasballen, een huisje gemaakt van takken en bladeren.
EVEN EEN KATTEBELLETJE:
Media spelen een steeds grotere rol in huishoudens van nu. Hoe ouder de kinderen worden hoe
meer media ze gebruiken. Voor u als ouder een moeilijke keus, wanneer geef ik mijn kind een
mobiele telefoon? Waar jonge kinderen nog veel begeleiding krijgen van volwassen bij het gebruik
van media, gaan kinderen naarmate ze ouder worden de media steeds meer zelfstandig
gebruiken. Afspraken over het gebruik zijn belangrijk en hoe ga je op een gezonde manier met in
dit geval de mobiele telefoon om? Waar is de balans van digitaal en fysiek spel? Wij merken op de
BSO dat steeds meer kinderen en ook op jonge leeftijd een mobiel hebben. Dat is van u als ouder
een keuze. In de vakantie komen er kinderen met hun mobiel naar de BSO. Dit kunnen wij als
kinderopvang Kaka niet toelaten, omdat wij niet kunnen controleren welke sites kinderen dan
bezoeken.
We hebben in de vakantie een leuk en gezellig aanbod van activiteiten waarmee de kinderen zich
kunnen vermaken. Als de mobiele telefoon mee is, zijn kinderen ook minder gemotiveerd daaraan
mee te doen. Wij vragen dan ook aan u om in het vervolg tijdens de vakantie op de BSO de
mobiele telefoon thuis te laten.
DE OUDERCOMMISSIE VAN KAKA:
Onze oudercommissie heeft deze week afscheid genomen van 2 leden. Marije Pit en Annemarie
Luk. Vele jaren hebben ze zich voor ons ingezet. Heel hartelijk bedankt hiervoor.
We hebben dus nu een vraag....wie zou ons willen komen versterken in de OC?
Lijkt het u wat, dan kunt u informatie inwinnen bij Marion.

