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Agenda
Datum
17-11-2021
01-12-2021
03-12-2021
13-12-2021
24-12-2021
27-12-2021 t/m
07-01-2022
05-01-2022
17-01-2022
17-01-2022

Activiteit
Sinterklaas Hulp Diploma
Oud papier
Sinterklaasfeest
Peutermeespeelochtend
Leerlingen om 12 uur vrij
Kerstvakantie
Oud papier (in kerstvakantie)
Peutermeespeelochtend
Start IEP toetsen groepen 3 t/m 7

Oud papier - Verzamelen om 18.15 uur bij school
Datum 01-12-2021
Bert Kuiper
Matthieu Bel
Ronald Vredeveld
Fam. Brink-Tuin
Reserve: Harmen Dirk Visser

Datum 05-01-2022
Robert Pomper
Hielke Jensma
Sander Meilof
Henk Meilof
Reserve: Richard Grit

NIEUWS VANUIT TALENTVOL IKC:

Maatregelen rondom Corona:
Afgelopen weekend heeft u een mail ontvangen van onze
directeur-bestuurder rondom de maatregelen Corona. Er
zijn op dit moment nog geen aanpassingen vanuit de
overheid rondom de maatregelen op de scholen. De
Beslisboom zoals u deze een aantal weken geleden heeft
ontvangen kunt u nog steeds gebruiken.
Heeft uw kind lichte verkoudheidsklachten (een loopneus,
af en toe hoesten of niezen)? dan kan het naar het IKC.
Zijn de klachten verergerd, dan is het aan te raden uw
kind te laten testen.
Als een personeelslid constateert dat de klachten
dusdanig zijn dat het niet verstandig is om op het IKC te
blijven, wordt er contact opgenomen met de ouders.
Daarnaast wil ik u erop attenderen dat het erg lastig is om
een invaller te regelen bij ziekte/testen van een
personeelslid. We proberen dan een noodoplossing te
vinden. Voor de kinderen, ouders en teamleden is dit niet
ideaal. We hopen dat u hiervoor begrip heeft. En uiteraard
doen we dit voor elkaar om gezond te blijven.

Sinterklaas Hulp Diploma:
Alle kinderen van KITS PRIMAIR
van groep 1 t/m groep 8 kunnen zich
gaan bewijzen in hun klim- en
klautertechnieken. Lifestyle verzorgt
op woensdag
17 november
op
de
gymlocatie van onze school een
activiteit waarbij alle kinderen een
Sinterklaas Hulp Diploma kunnen gaan verdienen. We
wensen alle leerlingen veel succes!

AANWEZIGHEID DIRECTIE
ma. 15-11-2021
wo. 17-11-2021
ma. 22-11-2021
do. 25-11-2021
ma. 29-11-2021
do. 02-12-2021
ma. 06-12-2021
wo. 08-12-2021
ma. 13-12-2021
di. 14-12-2021
di. 21-12-2021
wo. 22-12-2021
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Leesplezier:
Deze periode richten wij ons als team op het volgende
doel: het bevorderen van het leesplezier van onze
kinderen. Daarbij leren we onze kinderen dat er
verschillende genres zijn, welke genres hen aanspreken
en dat ze meer bewust een boek kiezen
wat
goed
bij
hen
past.
Gaat u met uw kind naar de bibliotheek
dan is het leuk om samen met uw kind te
kijken welke genres er zijn en samen te
bekijken welke genres uw kind leuk vindt.
Daarbij is het voorlezen leuk om te doen en ook heel
belangrijk voor het ontwikkelen van het leesplezier van uw
kind.
De volgende informatie kunt u ook vinden op:
https://www.kinderboeken.nl/inspiratie/10-redenenwaarom-voorlezen-een-goed-idee-is/
“Als je kinderen hebt, is de kans groot dat iemand je ooit
heeft verteld dat voorlezen goed is”. De meeste ouders
lezen hun kinderen tussen de twee en vijf dan ook wel
eens of regelmatig voor. Onderzoek wijst echter uit dat je
zo vroeg mogelijk moet beginnen en dat het ook zinnig is
om voor te blijven lezen als een kind dat ook zelf kan.
Natuurlijk is het gezellig en leuk, maar wat voor voordelen
heeft het nou precies om met je kind in de boeken te
duiken? Hieronder hebben we tien belangrijke redenen
om voor te lezen voor je op een rij gezet! Ook tippen we
de mooiste voorleesboeken.
1. Band tussen ouder en kind versterken
2. Oefenen met concentratie
3. Taalinzicht ontwikkelen
4. Lekker slapen
5. Hersenen stimuleren
6. Aanleiding tot een gesprek
7. Zelfvertrouwen
8. Fantasie ontwikkelen
9. Jong geleerd oud gedaan’
10. Lezen is leuk en maakt nieuwsgierig”
Als u uitleg wilt over bovenstaande punten dan kunt u op
de
site
hierover
verder
lezen.
Ook in deze periode van Sinterklaas en Kerst is het erg
leuk om samen met uw kind verhalen en gedichtjes te
lezen. Veel leesplezier samen met uw kind!
Tip:

VERKEERSOUDER GEZOCHT:
Als basisschool hebben wij de licentie waarmee wij laten
zien dat wij aandacht besteden met de leerlingen aan
veilig verkeersgedrag; het Drents Verkeerslabel.
Om deze licentie te behouden moeten we als school een
verkeersouder hebben. Vorig schooljaar heeft Jacqueline
Havinga dit voor onze school gedaan. Haar dochter heeft
vorig jaar afscheid genomen van onze school. Daardoor
stopt ze als verkeersouder. Wij zijn op zoek naar een
ouder die deze taak over wil nemen. Het zou ook een
samenwerking van 2 ouders mogen worden.
De verkeersouder coördineert o.a. de jaarlijks
terugkerende verkeersactiviteiten zoals de fietscontrole en
het praktijkexamen.
Mocht u meer informatie hierover willen, dan kunt u
contact opnemen met Mirjam van der Meijden. Het zou
heel fijn zijn als u zich aanmeldt… vele handen maken
licht werk!
Voorverpakte traktaties
Wellicht overbodig om te melden, maar
als uw kind jarig is en gaat trakteren
adviseren wij u om voorverpakte
traktaties mee te geven. Dit in verband
met de hygiëne en corona.

PEUTERMEESPEELOCHTEND
Op maandag 13 december is het weer zover, ons IKC
staat open om peuters te verwelkomen. Is uw peuter 2 of
3 jaar of kent u iemand met een peuter van deze leeftijd?
Wees dan van harte welkom om bij juf Helma in de klas te
komen sfeerproeven, spelen en fruiteten.
De peuters spelen mee van 8.30 tot 10.30 uur. Graag fruit
en drinken meegeven in een rugzak.
Vooraf aanmelden wordt zeer op prijs gesteld, ook
vanwege richtlijnen Covid-19.
Dit kan via helma.van.oudheusden@kitsprimair.nl of een
bericht aan Helma via Parro of app.
Wilt u ook graag de andere data van de
peutermeespeelochtenden weten?
Via de link
peutermeespeelochtenden informeren wij u hierover.
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KINDPAKKET
De gemeente Midden-Drenthe kent een aantal regelingen
die bestemd zijn voor kinderen die opgroeien in minimahuishoudens.
Deze
regelingen
worden
samen
“Kindpakket” genoemd. Het gaat daarbij om:
De uitkering voor activiteiten
De Sportbon
De Schoolkostenregeling
Gratis zwemles – Bartje leert zwemmen
Klik hierboven voor meer informatie over de verschillende
regelingen en de voorwaarden die daarvoor gelden.

Veilig op weg!
Aan ouder(s), verzorger(s) en
leerlingen,
Gezien de toename van het
fietsgebruik bij slecht zicht en in
het donker de komende tijd,
willen wij uw/jouw aandacht
vragen om de fietsverlichting te
controleren op zichtbaarheid.
Fietsverlichting
draagt
aanzienlijk bij aan de verkeersveiligheid van fietsers.
Daarbij zit er verschil in zichtbare veilige fietsverlichting en
fietsverlichting wat volgens de regels voldoende is. Denk
hierbij aan één led-lampje die vanaf 5 meter nog net te
zien is. Goed om daarop te letten.
Daarnaast is het gebruik van mobiele telefoons niet meer
weg te denken tegenwoordig, zeker onder de jeugd. Het
vasthouden van de mobiele telefoon op de fiets in het
verkeer kan gevaarlijk situaties opleveren.
Vanaf 1 juli 2019 is dit hierdoor verboden geworden,
ondanks dat dit al geruime tijd is blijft het vasthouden van
mobiele telefoons op de fiets toenemen. Wees hier scherp
op met elkaar.

Ingekomen / bijlagen

JeugdTheaterSchool Dynamo TDI start weer!
Vanaf
27
oktober
starten
de
lessen
van
JeugdTheaterSchool Dynamo TDI weer in Beilen. De
lessen worden gegeven op de woensdagmiddagen in het
gebouw van OBS Harm Smeenge School. De
theaterlessen worden aangeboden in twee verschillende
groepen, namelijk voor kinderen van 6 t/m 8 jaar en 9 t/m
12 jaar. De lessen worden verzorgd door een team van
professionele theaterdocenten. Daarnaast zijn er door het
jaar heen diverse leuke extra theateractiviteiten, zoals de
TDI-Theaterbende of bijvoorbeeld de Drentse Mysterietheaterdag. Voor meer informatie, het aanvragen van een
gratis proefles of inschrijving, kunt u terecht op de website
jtsdynamo.nl. Dynamo TDI is onderdeel van Drents
JeugdTheater Garage TDI.

Wil je meer weten? AAN in het donker of afleiding door
smartphonegebruik? Tip: https://vvn.nl (link naar Veilig
Verkeer Nederland)
Tot 19 november 2021 zal de politie in Midden-Drenthe
waar mogelijk waarschuwen. Daarna zal handhaving
(=boete) hopelijk een stimulans zijn om dit in orde te
maken of om hier rekening mee te houden in de toekomst.
Wij hopen op uw/jouw medewerking.
Licht aan en gaan!
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