28-09-2017
Basisonderwijs
Agenda
Datum
29 september

Activiteit
Bezoek gevangenismuseum gr.8b
Kunstontmoeting groep 5 t/m 8
Informatieavond groep 3
Informatieavond groep 6 en 7
Stakingsdag – kinderen vrij
Afsluiting Kinderboekenweek
Informatieavond groep 8
Hunebedmuseum , groep 3 en 4
Herfstvakantie

3 oktober
4 oktober
5 oktober
9 oktober 13.15 uur
12 oktober
13 oktober
23 – 27 oktober
Ziekmelding
Ziekmeldingen kunt u telefonisch (vanaf 7.30 uur) via het
nummer van de school doorgeven of via het volgende
e-mailadres: csa@kitsprimair.nl. Wel graag even de naam
van de school en de groep van uw zoon of dochter
vermelden.
Contactgegevens
In de schoolgids wordt u er op gewezen dat de school
moet beschikken over uw juiste adres- , telefoon- en
emailgegevens. Wij verzoeken u wijzigingen in
bovenstaande gegevens gedurende het schooljaar door te
geven aan de centrale administratie: csa@kitsprimair.nl
Staking op 5 oktober
OP 5 oktober wordt er gestaakt in het basisonderwijs. Ook
wij doen mee. Dit betekent dat de school op 5 oktober
gesloten zal zijn. Uiteraard begrijpen we goed dat dit voor
u heel lastig kan zijn om opvang te regelen. Toch vragen
we om uw begrip. We vinden dat de kwaliteit van het
onderwijs onder druk staat omdat de werkdruk van de
leerkrachten aantoonbaar te hoog geworden is in de loop
van de jaren. Bovendien vinden we het lerarentekort een
groot probleem. Hier speelt het salaris, dat lager is dan in
vergelijkbare beroepen, een rol naar onze mening. Om ook
in de toekomst goed onderwijs te kunnen geven aan uw en
andere kinderen geven nu een belangrijk signaal af. De
actie wordt ondersteund door de vakbonden, de Algemene
Vereniging Schoolleiders en de PO-raad. Meer informatie
kunt u vinden op https://www.poinactie.nl Daar kunt u ook
deze actie steunen. We bevelen dat uiteraard van harte bij
u aan.
Op 5 oktober stond ’s avonds ook de informatieavond van
groep 8 gepland. Deze wordt een week doorgeschoven
naar donderdag 12 oktober.

Oud papier
Donderdag 5 oktober om 19.00 uur wordt de papiercontainer weer geladen. Hiervoor zijn de volgende families
ingeroosterd. Indien u niet kunt helpen dient u zelf voor
een vervanger te zorgen. Lukt dat niet, dan graag even
melden bij Roel Vegt, zodat we niet voor verrassingen
komen te staan.
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Coördinator Roel Vegt (r.vegt1@telfort.nl)
06-42211127)
Ridderkoor
Het lijkt nog héél ver weg: maar voor we het weten is het
weer Kerst. Ons Ridderkoor is gevraagd een heus
winterconcert te geven samen met de Diggelse Diva’s.
Dit is een groot koor uit Westerbork dat allerlei soorten
muziek zingt. Het winterconcert zal gegeven worden in de
Stefanuskerk in Westerbork en is op zondagmiddag 17
december van 15.00 uur tot 17.00 uur.
Daarvoor kan ons Ridderkoor
nog wel wat versterking
gebruiken!
Het oefenen begint ná de
herfstvakantie en is om de
twee weken op maandagmiddag, direct na schooltijd en
duurt ongeveer een half
uurtje.
De eerste keer 30 oktober, dan 13 november,
27 november en 11 december.
Omdat we met de Diggelse Diva’s natuurlijk ook moeten
oefenen is er woensdagavond 13 december van 19.00 uur
tot 20.00 uur een (generale) repetitie in Westerbork. Zit je
in groep 5,6,7 of 8 en lijkt het je leuk om mee te zingen én
kun je met bijna alle repetities én het concert meedoen
geef je dan zo snel mogelijk op (voor de herfstvakantie) bij
juf Titia. Titia.stobbe@kitsprimair.nl
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Actie voor Sint Maarten
De actie voor Sint Maarten verloopt goed. Tot nu toe
worden er veel kinderboeken op school ingeleverd. De
actie duurt tot 4 oktober, u heeft dus nog een aantal dagen
om boeken mee naar school te nemen. Hartelijk dank voor
jullie medewerking.

Gratis boeken voor jouw schoolbieb!
Van 4 t/m 15 oktober is het weer Kinderboekenweek.
Bruna wil graag samen met scholen, ouders/verzorgers én
kinderen het lezen van kinderboeken stimuleren, daarom
organiseert Bruna een fantastische scholenactie tijdens de
Kinderboekenweek: ‘Sparen voor je schoolbieb’. Hoe meer
ouders er meedoen, hoe meer gratis boeken de school bij
Bruna mag uitzoeken!
De kassabonnen kunnen ingeleverd worden bij: juf Renate
(groep 3) en bij juf Ellen (groep 8B)!
HOE WERKT DE ACTIE?

Workshop Diep in de Zee
De kleuters werken deze weken over het thema dieren.
Daarom kregen ze vorige week vrijdag dansles van juf
Galit. Zij nam de kinderen mee naar de zee om daar de
dieren te ontdekken: Zwemkleding aan en duiken maar.
Dansen als de golven, snel en langzaam, hoog en laag.
Daarna echt diep de zee in, de onderwaterwereld
ontdekken. Als gevaarlijke stekelvissen iedereen laten
schrikken. Of juist heerlijk rustig door het water als een
grote walvis. Tot slot werden de kinderen op de rug van
prachtige zeemeerminnen en stoere grote vissen weer
terug naar school gebracht.
De kinderen hebben heel enthousiast meegedaan & ze
hebben volop genoten.

Ouders kopen een kinderboek bij een Bruna winkel en
leveren de kassabon(nen) in op school.
De school verzamelt alle kassabonnen tijdens de
actieperiode van 4 t/m 15 oktober 2017.
De verzamelde kassabonnen kunnen t/m 19 november
2017 ingeleverd worden bij uw lokale Bruna winkel.
De school mag t/m 16 december 2017 voor 20% van het
totale kassabonbedrag nieuwe leesboeken uitzoeken bij
een Bruna winkel.
Zet je in voor jouw schoolbieb samen met Bruna. Doe
mee, want leesplezier creëer je samen! We hopen veel
bonnen binnen te krijgen! Veel leesplezier met de nieuwe
boeken.
Oud papier
De volgende papiercontainer wordt geladen op donderdag
2 november om 19.00 uur wordt de papier- container weer
geladen. Hiervoor zijn de volgende families ingeroosterd.
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Afsluiting Kinderboekenweek
Op maandagmiddag 9 oktober zal er vanaf 13.15 uur een
activiteit in het kader van de Kinderboekenweek
georganiseerd worden door het Lifestyleteam. Vanaf 13.15
uur bent u van harte welkom op het grote plein (bij mooi
weer).
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Kinderopvang
We zijn inmiddels nog steeds bezig met het thema Welkom
Puk, maar ook de herfst heeft zijn intrede gedaan.
In de Tovertuin hebben de kinderen paddenstoelen en
andere herfst dingen gekleid.
Dankzij Puk hebben we bij de Bijtjes de poppenhoek flink
uitgesopt en alles is weer spik en span.
Volgende week is het dierendag en worden er vast mooie
dieren geknutseld.
Vrijdag 15 september werd de visvijver geopend.De
lieveheersbeestjes en de Tovertuin kinderen hebben ook
even gekeken en zelfs een stukje gevaren met de boot.
Afgelopen week mochten er twee peuters van de
peuteropvang mee gymmen met de kleuters van juf Gea
en daarna mochten ze ook nog bij de vissen in het lokaal
een kijkje nemen. Erg leuk bedankt voor de gastvrijheid en
we gaan zeker vaker langskomen.
Nieuwe kinderen: Bij de Bijtjes komt Lisa het zusje van
Quinn bij ons spelen.
Bij de Tovertuin komen Jildau en Sylke bij ons spelen.
Wij wensen de kinderen veel plezier op KC GA de Ridder.
Madelon is bijna 4 en gaat naar de basisschool. Ze heeft
afscheid genomen van de Bijtjes om alvast te gaan
wennen op school.
Hieronder nog een stukje van onze nieuwe stagiaire.

Spelotheek (ingezonden bericht)
Wist u dat er in de bibliotheek ook een speelotheek
gevestigd zit! Bij de speelotheek kunt u verschillende
soorten speelgoed lenen, zoals: babyspeelgoed,
playmobiel, wii, hoverboard, buitenspeelgoed enz. Wil uw
kind iets heel graag hebben, maar twijfelt u of hij daar wel
lange tijd plezier van zal hebben. Dan is de speelotheek de
perfecte plek om het eerst te testen, voordat u het zelf
aanschaft. Voor een klein bedrag per jaar, bent u al lid van
de speelotheek!
Kom gerust een keer vrijblijvend bij ons langs!
Wij zijn geopend op: Dinsdag van 11.00-12.00 uur en
vrijdag van 18.45-20.00 uur
Voor meer info verwijs ik u naar:
www.speel-o-theekbeilen.nl of mail naar info@speel-otheekbeilen.nl
Voor degene die het leuk lijkt, we zoeken ook nog
vrijwilligers voor ons gezellige team!
Peuter- en kleutergym (ingezonden bericht)
De school draait weer, dus ook de deuren van de
sportclubs gaan weer open.
Ook voor de jongste kinderen is er de mogelijkheid om op
een leuke manier kennis te maken met de basis van
verschillende sporten, namelijk door te komen gymmen bij
FIT Beilen.
Voor de peuters kan dit op de ouder- en kindgym op
donderdagmorgen van 9.00-10.00 onder leiding van
Marijke Pot. Door middel van spelletjes, liedjes en
beweegsituaties komen allerlei vormen van bewegen aan
bod. Goed leren bewegen is immers de basis voor een
gezonde en evenwichtige ontwikkeling.
Voor de kleuters zijn de lessen op dinsdag van 15.1516.00 uur onder leiding van Janneke Eising. In deze lessen
staan beweegsituaties uit het Nijntje Beweegdiploma
centraal. Veilig leren balanceren, springen, klimmen, rollen
en je grenzen verleggen door je lekker uit te leven in de
gymzaal.
Nieuwsgierig? Kom een keertje meedoen! Je bent van
harte welkom, ook voor een van onze andere lesgroepen,
check de lestijden op www.fitbeilen.nl.
Bijlagen bij de nieuwsbrief:
Bijlagen bij de nieuwsbrief worden als link toegevoegd aan
de nieuwsbrief. Via deze link worden de bijlagen op de
website geopend.

Hallo allemaal,
Ik ben Sharona Bosma. Jullie hebben mij vast al wel zien
lopen bij de peuteropvang, kinderdagopvang en BSO. Van
september tot eind april loop ik hier stage op de maandag
en de dinsdag voor mijn opleiding pedagogisch
medewerker kinderopvang. Als jullie vragen hebben stel ze
gerust.

Vriendelijke groet,
Sharona

Nieuwsbrief CJG
De volgende nieuwsbrief verschijnt: 12 oktober
email
MR:
mr.gaderidderschool@kitsprimair.nl
email OR: or.gaderidderschool@kitsprimair.nl
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