NIEUWSBRIEF

IKC DE MEENTHE

Jaargang 2018- 2019 –23 november 2018
Nummer 3

AGENDA
23 november -Leerlingenraad
27 november- Schoenzetten
5 december - Sinterklaasfeest
10 december -MR-vergadering
11 december- OR-vergadering
13 december -Oud papier (avond)
18 december- Meentheshow groep 7
20 december -Kerstdiner 17.30uur-18.30 uur
21 december – kinderen vrij om 12.00 uur
22 december – 6 Januari kerstvakantie
28 januari 8.30 uur -10.00 uur een leesactiviteit
met ouders

Margedagen
15 februari-hele dag vrij
11 juni-hele dag vrij
28 juni-vrij vanaf 12.00uur
8 juli-vrij vanaf 12.00 uur
12 juli-vrij vanaf 12.00 uur
De volgende nieuwsbrief verschijnt op 21
december

VAN DE DIRECTIE
Het is een gezellige periode vanaf half november tot de kerstvakantie. Van Sint Maarten naar
Sinterklaas en dan op naar kerst. De OR heeft de school prachtig versierd.

TERUGBLIK
 Succesvolle parkeeractie; naar aanleiding van diverse meldingen over de verkeerssituatie
voor de school, hebben we groene duimpjes uitgedeeld aan ouders die zich goed aan de
afspraken hielden, vooral met betrekking tot parkeren. We zijn blij dat verreweg de meeste
mensen zich goed houden aan de regels. Ook de agent die er bij was constateerde dat er
ruim voldoende parkeergelegenheid is in de omgeving van de Kiem. De actie was een groot
succes en we rekenen erop dat deze actie positief wordt vervolgd .
 Dit jaar hadden we een gezamenlijke start met de informatieavond. Hierbij spraken we over
onze visie voor de toekomst en onze plannen voor het schoolplein. Daarna gingen we de
groepen in. We waren blij dat er zo’n mooi opkomst was. De opzet beviel ons goed door
gezamenlijk te presenteren waar we als IKC mee bezig zijn. We hebben er bewust voor
gekozen om de informatieavond iets later te plannen. Ouders gaven vorig jaar aan dat ze dan
gerichter vragen konden stellen. In september hadden we een inloop georganiseerd, zodat u
wel vast een blik kon werpen in de groep. We zijn benieuwd wat u vond van deze opzet.
Reacties kunt u mailen naar martijn.plas@kitsprimair.nl
 Op 8 november hebben we een lampionnenavond gehad. Het zag er prachtig uit. De OR heeft
zich in gezet om hapjes/drankjes te verkopen zodat er weer geld binnen kwam voor
activiteiten. Dank aan de organisatie!





Wanneer u opnames maakt bij bijvoorbeeld een Meentheshow vragen we u deze niet
zomaar te delen op internet en/of social media. U moet hier eerst toestemming voor
vragen aan degene die hierop staan. Bij kinderen moeten de ouders toestemming geven.
Deze vraag komt voort uit de wet AVG over de privacy. Deze wet is ingegaan per 1 mei.
In de week van 12 november hebben we aandacht besteed aan de week van de
mediawijsheid. Ook op jonge leeftijd komen kinderen al in aanraking met multimedia. We
vinden het van groot belang dat we hen hier goed en kritisch mee leren omgaan. Vragen
die aan de orde kwamen waren bijvoorbeeld: hoe herken je iets als reclame? Hoe weet je
met wie je contact hebt op internet?

ACTUEEL






GROEN PLEIN; We hebben gesproken met teams, leerlingen, ouders en andere
geïnteresseerden. Als directies van beide IKC’s komen we tot de conclusie dat er genoeg
draagvlak is om een plan te gaan maken voor de inrichting van het schoolplein. Ouders die
zich hebben aangemeld zijn inmiddels uitgenodigd voor een brainstormsessie. Martijn en
Henny (directeur Wingerd) zijn samen naar diverse pleinen gaan kijken om zelf goed op de
hoogte te zijn van de mogelijkheden en alle zaken waar we rekening mee moeten gaan
houden tijdens het proces. Ook de facilitair medewerkers van beide besturen zijn betrokken
omdat zij de lijntjes goed kennen met bijvoorbeeld de gemeente Midden Drenthe.
WERKGROEPEN: Op de margemiddag van 12 november bezocht de werkgroep
talentontwikkeling een school in Glimmen. Hier werd gezien hoe kinderen met alle
aangeboden vaardigheden in aanraking komen en tegelijk de kans krijgen om zich te
specialiseren in iets wat hen goed af gaat. Wij nodigen u van harte uit om het verslag van dit
bezoek te lezen: zie bijlage bij de nieuwsbrief.
De werkgroep m.b.t. het vergroten van eigenaarschap bezoekt binnenkort een school in Norg
waar wordt ingezet op gepersonaliseerd leren. Op die ochtend zal een docent van die school
groep 8 lesgeven.
De OR heeft i.s.m. de OR van de Wingerd speelgoed aangeschaft. In de eerste week na de
kerstvakantie wordt opbergruimte gerealiseerd in de schuur. We zijn hier heel blij mee.

OUDERBIJDRAGE
U heeft onlangs het verzoek gekregen om de vrijwillige ouderbijdrage en de kosten voor de schoolreis
te betalen. Dit verzoek kwam eerder dan u gewend was. We begrijpen dat sommige ouders hier van
zijn geschrokken. Er wordt ineens een groot bedrag van u gevraagd. Indien u graag wat later in het
jaar wilt betalen of in 2 of 3 termijnen dan staan we hier zeker voor open. Wilt u dan een mail sturen
naar martijn.plas@kitsprimair.nl ?Uw bericht wordt dan doorgestuurd naar de penningmeester van de
OR. Op die manier weten wij waar we aan toe zijn en kunnen we daar rekening mee houden. Stel dat
u het bedrag niet kunt betalen, dan is het verzoek via het mailadres martijn.plas@kitsprimair.nl een
afspraak te maken met de directeur.
Voor het komend schooljaar willen we graag leren van deze situatie. Daarom is het plan om de
bijdrage voor het komend jaar vast eind dit schooljaar aan te kondigen. Op die manier heeft u dan
meer tijd om te kunnen betalen.

PRAKTISCHE ZAKEN
 We zien dat kinderen niet allemaal op het plein naast de school verzamelen. Sommigen
blijven hangen bij de fietsen of voor de hoofdingang. De gezamenlijke pleinwacht voor
schooltijd spreekt regelmatig kinderen aan, maar de kinderen tonen hierbij niet altijd het
respect dat je mag verwachten. Wilt u hier met uw kind over spreken wanneer ze zelfstandig
naar school gaan?
OUD PAPIER
In september is er 4,66 ton oud papier gehaald met een opbrengst van € 256,30. In oktober 2,85 ton
met een opbrengst van € 156,75. In november haalden we 2,9 ton op met een waarde van € 159,50.
Iedereen die hier aan mee gewerkt heeft: hartelijk dank! Omdat er op dit moment geen vaste chauffeur
is bij het ophalen, zoeken we een of twee mensen die mee willen rijden om de route aan te geven.
Ook hebben we nog mensen nodig die regelmatig of af en toe papier willen ophalen. U kunt zich
opgeven via de mail bij martijn.plas@kitsprimair.nl
UIT DE MR
Op 6 november jl. is de MR weer bijeen geweest en hebben we weer veel besproken. Het jaarverslag
van de MR is goedgekeurd, met dank aan onze voorzitter Irene Post. U kunt het jaarverslag
binnenkort vinden op onze site. Eén van de doelen van de MR voor het komende jaar is het
versterken van het contact met de ouderraad. Bij deze vergadering is ook de
penningmeester ( Peter Faber)van de OR aangeschoven en hij heeft het overzicht van de financiën
toegelicht. Ook is het jaarplan van onze IKC besproken met de directeur. De MR heeft toestemming
gegeven om de vrijdagmiddag voor de kerstvakantie de kinderen vanaf 12.00 uur vrij te geven. Dit is
mogelijk, omdat de kinderen bij het kerstdiner in de avond naar school gaan en deze uren ook als
lestijd worden gezien. De volgende vergadering staat gepland op maandag 10 december.

UIT DE GROEPEN
Groep 1/2
De afgelopen weken werkten we over ons lichaam en over ziek zijn. Billy Botje, een heus skelet (!) was
in de klas, we hadden een doktershoek waar flink geopereerd werd. En een apotheek,
waar we met een pincet de juiste hoeveelheid “pilletjes” in de potjes deden. We leerden
veel nieuwe woorden zoals stethoscoop, kaak, mitella en verband. We maakten
gezonde groentesoep en deden allerlei spelletjes rond dit thema. We hebben gemeten
met een thermometer: juf en Yarick hadden ondertemperatuur? Het zand buiten was 3
graden en de lucht maar 1 graad! Dankzij de inbreng van de ouders, was het een
levend thema ( foto’s verderop in deze nieuwsbrief).
Ook schreven we regelmatig in scheerschuim: cirkels (de letter /o/), bochtjes (begin van
de letter /s/) en streepjes van boven naar beneden en weer terug. Sommige leerlingen
maakten zelfs al de letter /p/ van piet en pakje, die nu in onze lettermuur zit.
Groep 1/2 en 2/3
In groepen 1 t/m 3 zijn 2 beebots aangeschaft met verschillende werkvelden. Deze computerbijtjes
kunnen door de leerlingen zelf geprogrammeerd worden om de juiste route te lopen naar een vooraf
door een medeleerling of door de leerkracht bepaalde opdracht. De kinderen vinden het geweldig om
mee te werken!

PIETENGYM
Op donderdag 22 november was het een drukte van belang in de Spil. Alle leerlingen van de Meenthe
hadden zich namelijk aangeboden om het Sinterklaashulpdiploma te behalen. Dat diploma behaal je
natuurlijk niet zomaar:
 Je moet over winderige daken kunnen balanceren;
 over touwbruggen kunnen lopen;
 kunnen zwaaien van aan een “tak” van de ene boom naar de andere en als het even kan, mèt
een cadeau in je hand, …...
 En je moet kunnen zingen, want anders vaart de stoomboot niet!
Gelukkig kan Sint tevreden zijn: alle leerlingen hebben het Sinterklaashulpdiploma behaald! Daar zijn we
als team van de Meenthe best een beetje trots op! Net als op al die ouders, opa’s, oma’s en oppassen
die kwamen kijken en waar het nodig was, een helpende hand boden! Lifestyle Team van Kits Primair:
bedankt voor dit gezellige festijn!

MEENTESHOW GROEP 4/5
De Meenthe show, georganiseerd door leerlingen van groep 4 en 5, ging over “Vriendschap” en over
“Dolfje Weerwofje” naar de boeken van Paul van Loon. Er werden posters over vriendschap
gepresenteerd door de leerlingen en er werden korte toneelstukjes opgevoerd die over vriendschap
gingen. Er werd een speeddate in de speeltuin gehouden om een nieuw vriendje te zoeken. We
maakten kennis met Noura en Timmie, de vrienden van Dolfje Weerwolfje. Er werden liedjes over
vriendschap gezongen en er liep er een gevaarlijke weerwolf over het podium. De show werd
gepresenteerd door Wendelien die er uitzag als een prachtige vampier! Dankzij hulpvaardige
(schmink) ouders zagen de kinderen er prachtig uit op het podium! Aan het einde van de show gaven
de kinderen nog een advies aan alle toeschouwers: “Lees een boek!” De Meentheshow was een
groot succes!

JEUGDAGENT EN SOCIAL MEDIA
Maandag 12 november was jeugdagent Karin Fekkes van Midden-Drenthe in groep 7 en 8. Het was
de week van de sociale media. We hebben gesproken over de verschillende sociale media, zoals
telefoon, computer, instagram, facebook, snapchat, klassen whatsapp, enz. Het kan al spanning
opleveren als je wel of niet in de groepswhatsapp zit, of juist niet, omdat je bijvoorbeeld nog geen
telefoon hebt…… Er zijn gevaren besproken waar sommigen van ons mee te maken hebben gehad.
Een belangrijke regel is het afschermen van je account, bijv. je instagram account. Indien je zoiets
lastig vindt: altijd hulp van volwassenen vragen. Neem een bekende in vertrouwen als er problemen
ontstaan. Er is gesproken over o.a. grooming, sexting en cyberpesten. Het was een erg leerzame les
over sociale media. Op de foto zie je de jeugdagent een waterdicht telefoonhoesje en een pen
overhandigen.

GASTLES SOCIAL MEDIA
Donderdag 15 november was Joan op De Meenthe om daar in de groepen 7 en 8 een gastles Social
Media te geven. Het onderwerp was, net als bij de jeugdagent Sociale Media. De invalshoek was iets
anders gekozen. Er is o.a. gesproken over:








Welke sociale media gebruik je zelf. Dit bleek best veel te zijn! Ook veel “devices!”
Hoe kun je hierop pesten, of gepest worden?
Voorbeelden van internetmisbuik: digipesten, phishing, malware, spam, pop-ups, hackers,
cookies, hawking, sexting.
Internet challenges; met hun schadelijke bijeffecten.
Cyberpesten met o.a. misbruik van facetimen.
Welke regels gelden er thuis voor jou?
Gelden er voor ouders ook regels……?

LEERLINGENRAAD
Vandaag was de tweede bijeenkomst van de leerlingenraad. Timo Knorren is nog toegevoegd aan de
leerlingenraad en was er vandaag voor de eerste keer bij. De leerlingen hebben zelf een agenda
opgesteld en de volgende punten hebben we besproken: Inrichting plein, pleinregels, toiletgebruik.
Aan het einde van de vergadering hebben de leerlingen een aantal punten meegekregen die ze in de
groepen gaan bespreken en de volgende vergadering terugkoppelen.

INDELING OUD PAPIER
Datum
Naam
13 december
Jan K en Martin
17 januari
Marcel en Bart en Roderik
14 februari
Wiebren en Wiljon
21 maart
Robert en Jeroen
18 april
Jan K en Martin
16 mei
Bart en Jeroen
20 juni
Wiebren en Bart
Reserve: Bart, Wiljon, Jeroen, Sjaak, Wiebren, A

DIVERSE ACTIVITEITEN IN DE KLEUTERGROEP

NIEUW OP SCHOOL
Joël Feikens

groep 5/6

Quandro Feikens groep 4/5
Van harte welkom! Wat fijn om jullie in onze school te mogen ontmoeten!

NIEUWS VAN DE BIEB: MEDIAWIJS
Kinderen groeien op met allerlei soorten media. Van voorleesboeken en filmpjes tot online muziek en
spelletjes. Hoe zorg je dat je kind veilig met media omgaat? Onderstaande sites geven tips en
adviezen:
www.mediasmarties.nl: dé online gids bomvol recensies van kindermedia: welke app, game, film en
boek past bij je kind.
www.mediaopvoeding.nl: op deze site geven deskundigen antwoord op al uw vragen over kinderen en
media.
www.weekvandemediawijsheid.nl: tijdens de Week van de Mediawijsheid (16 t/m 23 november) staat
het thema ’Heb jij het onder de duim’ centraal. Of we er nu mee scrollen, klikken of swipen: de
mogelijkheden zijn eindeloos. Leerkrachten, ouders en kinderen worden opgeroepen om zowel thuis
als op school samen in gesprek te gaan over online gedrag en mediawijze vaardigheden.
Boekentip bovenbouw Jan von Holleben WWW.wat?
Wie heeft het internet uitgevonden? Hoe komt het dat het internet zo veel weet? Kun
je cookies eten? Ben ik een ander iemand op het internet? Op deze en nog 66 andere
vragen van kinderen geeft WWW.wat? antwoord. Zo leren kinderen hoe en waarom
het internet is ontstaan, wat je op het internet kunt doen en hoe je veilig kunt surfen,
vanaf 9 jaar.

Boekentip onderbouw Jochem Myjer De Gorgels en het geheim van de gletsjer
Het spannende vervolg op De Gorgels. Melle en zijn familie logeren bij een oude
vriend van papa, die bioloog is in de Alpen. Midden in de nacht wordt Melles zusje
Limoni in paniek wakker. Waar is haar rugzak? En nog belangrijker, waar is haar
eigen Gorgel, Belia?

