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Agenda
Datum
02-11-2022
14-11-2022
28-11-2022
05-12-2022
07-12-2022
12-12-2022
21-12-2022
23-12-2022
26-12-2022 t/m
06-01-2022

Toen het alarm afging wisten alle kinderen dat het een
oefening was en wat ze moesten doen. De BHV-juf
vertelde ons via welke uitgang we veilig naar de
pannakooi konden lopen. Er zijn geen kinderen
achtergebleven.
Safety Company heeft ergens in het
gebouw een rookmachine aangezet,
waardoor het echt leek. We hebben het
goed gedaan,
ondanks dat het voor
sommige kinderen best spannend was!
Later in het schooljaar gaan we nog een
onverwachte oefening doen.

Activiteit
Oud papier
Peutermeespeelochtend
Margedag – leerlingen vrij
Sinterklaasfeest
Oud papier
Peutermeespeelochtend
Kerstviering
Leerlingen om 12 uur vrij
Kerstvakantie

Oud papier - Verzamelen om 18.15 uur bij school

Peutermeespeelochtend
Maandag 14 november en maandag 12 december
verwelkomt ons IKC graag uw peuter!

Oud papier november en december 2022
02-11-2022:
Emiel Almoes
Johnny Klokker
Bert Kuiper
Harmen Dirk Visser
07-12-2022:
Aaldert Bos
Ronald Vredeveld

Is uw peuter 2 of 3 jaar of kent u iemand met een peuter
van die leeftijd? Wees dan van harte welkom om bij juf
Helma in de klas te komen sfeerproeven, spelen en fruit
eten.
De peuters spelen mee van 8.30 tot 10.30 uur. Graag fruit
en drinken meegeven in een rugzak/tas.
Vooruit aanmelden wordt zeer op prijs
gesteld.
Dit kan via mail naar
helma.van.oudheusden@kitsprimair.nl of
een bericht aan Helma via parro of app.

Frans Gerding
Matthieu Bel

AANWEZIGHEID DIRECTIE
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Rots en Water training
Meester
Frank
van
ons
Lifestyleteam komt de groep 6
leerlingen een training Rots en
Water geven.

21-12

NIEUWS VANUIT TALENTVOL IKC:
Ontruimingsoefening
Afgelopen maandag 24 oktober hebben we
met iedereen van IKC de Vaart, de Grift
en IKC Pieter van Thuyl een grote
ontruimingsoefening gedaan.

Een
leerzame,
leuke
weerbaarheidstraining waarbij een fysieke invalshoek
gebruikt wordt om met de kinderen in gesprek te komen.
Thema's
zoals:
vriendschap,
keuzes
maken,
lichaamstaal, je grenzen aangeven en
vaardigheden zoals gronden en samenwerken met de
kussens komen aan de orde.
Tussen de herfst- en de kerstvakantie komt hij 6 keer
op de dinsdagmiddag langs.
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Margedagen op een rijtje
Met regelmaat wordt er door ouders gevraagd naar een
overzicht van de margedagen. Deze dagen staan
vermeld op ons informatieblad, maar hieronder vindt u ze
op een rijtje:
Maandag
Maandag
Vrijdag
Donderdag
Dinsdag
Vrijdag

26-09-22
28-11-22
10-02-23
06-04-23
30-05-23
23-06-23

Op de margedagen zijn de leerlingen vrij, maar werkt of
studeert het team.

Combinatiegroepen en scholing
Ons team volgt de training
Kansrijke
Combinatiegroepen
gegeven door Afieneke Buter van
Cedin.

Deze training is gericht op ondersteuning van ons team op
scholing op het gebied van rekenlessen (automatiseren)
in een combinatiegroep van drie leerjaren.
Ons team zet zich in het onderwijs in een
3-combinatiegroep (3-4-5 en 6-7-8) zo goed mogelijk neer
te zetten voor onze leerlingen.
Ook door middel van het vrij roosteren van de
leerkrachten van de groepen 345 en 678 zorgen we
ervoor dat we met elkaar een goede planning en
afstemming hebben voor deze twee groepen.
Op maandag 31 oktober worden de collega’s vervangen
door meester Hansfried Broos en meester Bert Albring.

Verlof

aanvragen

buiten de reguliere vakanties
Onderstaande tekst is gemaakt in
samenwerking
met
de
leerplichtambtenaar
MiddenDrenthe.
We
krijgen
met
regelmaat
verzoeken van ouders/verzorgers
om voor hun kind(eren) een extra
dag vrij te krijgen, bijvoorbeeld voor
een extra dag aan een weekend of
een vakantieweek. Dit heet luxe verzuim. Het is niet
geoorloofd. U dient zich te houden aan het vastgestelde
vakantierooster van school en u mag uw kind dus ook niet
meenemen op vakantie buiten de schoolvakanties.
Wanneer u dit wel doet, dan zal dit verzuim worden

gemeld bij de leerplichtambtenaar en u loopt dan het
risico dat u een boete krijgt.
Voor vakantie onder schooltijd kan alleen een
uitzondering op de hoofdregel gemaakt worden als u
tijdens geen enkele schoolvakantie gedurende het
schooljaar met uw gezin op vakantie kunt door de
specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders.
U moet dit wel kunnen bewijzen:
Als ondernemer moet u aantonen dat u een groot deel van
uw inkomsten mist als u tijdens schoolvakanties op
vakantie gaat. Dit heet ook wel een ‘onoverkomelijk
bedrijfseconomisch risico’. Dit kunt u aantonen door een
accountantsverklaring
aan
te
leveren
bij
de
verlofaanvraag.
Als werknemer dient u bij de verlofaanvraag een
werkgeversverklaring te overleggen waaruit de specifieke
aard van uw beroep blijkt, de verlofperiode van de
betrokken ouder staat vermeld en aantoonbaar gemaakt
wordt dat een vakantie binnen de schoolvakanties zal
leiden tot onoverkomelijke bedrijfseconomische risico’s.
In het verleden is er soepel omgegaan met de
verlofaanvragen. Hier stoppen we mee, ook omdat er dan
een grijs gebied ontstaat waar ruimte voor verlof lijkt te
ontstaan.
U kunt alleen nog vrij krijgen op grond van bovenstaande
uitzondering
en
bij
bijzondere
gebeurtenissen.
Bijvoorbeeld bij een begrafenis of huwelijk. Hiervoor
vragen we u een formulier in te vullen. Mocht u een vraag
hebben over of u wel of niet verlof kunt aanvragen dan
kan dit via ons IKC of via de leerplichtambtenaren van de
gemeente Midden-Drenthe.

Groen schoolplein
Beste ouders/verzorgers,
Onze wens vanuit beide scholen en de
opvang is om de kinderen ontdekkend
en bewegend te laten leren op een
uitnodigend en uitdagend schoolplein.
Wij zijn van mening dat op dit moment
het schoolplein niet voldoet aan onze
wensen en eisen en daarnaast niet past bij onze visie op
leren.
Wij zijn er van overtuigd dat een groen schoolplein een
grote bijdrage gaat leveren om voor alle kinderen een rijke
schooldag te realiseren. Na schooltijd zou het plein ook
een uitnodigende omgeving kunnen zijn om lekker te
kunnen spelen en te ontwikkelen.
Voor het veranderen van ons schoolplein in een groen
schoolplein zijn we o.a. in gesprek met de gemeente en
vragen we verschillende subsidies aan, maar we hebben
ook uw hulp nodig!
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Kan uw bedrijf ons bijvoorbeeld sponsoren, helpen met
het aanschaffen van materialen of ons daadwerkelijk
helpen met mankracht bij de uitvoering van het plan, dan
horen we graag van u. Heeft u geen eigen bedrijf, maar
kan u ons wel in contact brengen met bedrijven die ons
hierbij zouden willen helpen, dan horen we dat natuurlijk
graag. Ook particulieren zijn welkom om een bijdrage te
leveren, maar dit verwachten wij niet. U kunt een afspraak
maken met Elise van Weringh (directeur van De Vaart) of
met Mirjam van der Meijden (directeur van De Pieter van
Thuyl).
We hopen op deze manier, samen met u, een mooie
volgende stap te zetten voor alle kinderen in en rondom
Hoogersmilde.
Wij hebben al iets in gedachten en zouden graag foto’s
hiervan met u delen, maar op de meeste foto’s rust ook
een auteursrecht en deze kunnen wij dus niet plaatsen.
Een rondje googelen met de zoekterm ‘groen schoolplein’
levert u veel afbeeldingen op die laten zien hoe een groen
schoolplein eruit kan komen te zien.
Met vriendelijke groet,
Namens beide teams,
Elise van Weringh en Mirjam van der Meijden
e.vanweringh@ckcdrenthe.nl
mirjam.van.der.meijden@kitsprimair.nl

Oud papier
Via de link oud papier kunt u kijken wanneer u staat
ingeroosterd. Alvast hartelijk dank voor uw inzet.

Bijlagen / Ingekomen
Natuurwerkdag Drents-Friese Wold

Zaterdag 5 november is weer de landelijke
Natuurwerkdag.
Ga met het hele gezin aan de slag voor natuur dichtbij
Op De Hoekenbrink in het Drents-Friese Wold is werk
voor jong en oud
Voor de kinderen wordt er ook een leuke activiteit
georganiseerd.
Het natuurgebied De Hoekenbrink is één van de pareltjes
in het zuidelijk deel van het nationaal park Drents-Friese
Wold, gelegen tussen Diever en Oude Willem. De
Hoekenbrink is een uitgestoven laagte die zeer
afwisselend is met droge en natte heide, een ven en
kleine stukjes open zand. Begrazing met schapen en
runderen moet voorkomen dat het gebied weer verandert
in bos. Maar ondanks deze begrazing zijn er toch weer
veel struiken en boompjes gaan groeien.
Staatsbosbeheer in samenwerking met IVN Westerveld
organiseert hier op 5 november een natuurwerkdag. Van
9.30 -14.00 uur gaan we met z’n allen aan het werk. Aan
de rand van het terrein komt een grote tipi-tent met
bankjes eronder te staan. Daar kun je uitrusten, schuilen,
en elkaar ontmoeten.
Ook zorgen wij voor koffie/thee/limo en een lunch met
soep en broodjes. Voor de kinderen organiseert IVN-Jong
Westerveld een leuke activiteit.
Opgeven kan op de site: www.natuurwerkdag.nl →
plaats: Hoekenbrink

Nog even de “spelregels”:
*Graag tussen 18.15 uur en 18.20 uur aanwezig zijn bij
school
*Advies: draag handschoenen
*Om 18.30 uur beginnen we met papier halen
*Onderling ruilen is natuurlijk toegestaan, maar laat dit
even weten aan de coördinator
*coördinator is Tineke, 06 24208386
*Het rooster oud papier vindt u ook op de website van de
school.
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