14-09-2017
Basisonderwijs
Agenda
Datum
15 september
19 september
21 september
22 september
27 september
29 september
3 oktober
4 oktober
12 oktober

Activiteit
Dode hoek project groep 8a en 8b
Informatieavond groep 1 en 2
Informatieavond groep 4 en 5
Bezoek gevangenismuseum gr.8a
Kinderen om 12.00 uur vrij i.v.m.
studiedag personeel.
Bezoek gevangenismuseum gr.8b
Kunstontmoeting groep 5 t/m 8
Informatieavond groep 3
Informatieavond groep 6 en 7
Informatieavond groep 8

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
Start..
Na de zomervakantie ben ik gestart op IKC G.A. de
Ridder. Met een goed gevoel kijk ik terug op de eerste
weken. De eerste kennismaking met de kinderen, team en
een aantal ouders was plezierig. In de eerste maanden wil
een compleet beeld krijgen van het kindcentrum. Bij de
informatieavonden ben ik aanwezig om te horen hoe er in
de groepen wordt gewerkt en om met u kennis te maken.
U bent natuurlijk altijd van harte welkom om even de
directiekamer binnen te lopen.
Simon Bijl (directeur)
Onderwijsontmoetingsdag
Zoals in het vakantierooster op het informatieblad reeds
gemeld, zijn de kinderen woensdag 27 september om
12.00 uur vrij. Alle leerkrachten hebben dan een
studiemiddag.

Staking op 5 oktober
U heeft vast gehoord of gelezen dat er gestaakt gaat
worden 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 14 september wordt de eerste papier container
geladen. Het is ons niet gelukt het schema voor het laden
van de papiercontainer tijdig bij de ouders te krijgen. U
heeft via de mail een oproep ontvangen om u voor deze
keer zelf aan te melden. Een aantal ouders heeft hier al
gehoor aan gegeven, waarvoor hartelijk dank
We kunnen echter nog wat meer hulp gebruiken om 19.00
uur vanavond.
Het schema voor het laden van de papiercontainer voor
de rest van het jaar wordt als bijlage bij deze nieuwsbrief
meegezonden. Wij verzoeken u de datum waarop u de
container moet laden alvast te noteren in uw agenda.
In de nieuwsbrief melden we dan per keer nogmaals welke
ouders verwacht worden.
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.

IKC G.A. de Ridder
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E-mail: info.gaderidderschool@kitsprimair.nl
Website: www.kitsprimair.nl/gaderidderschool

IKC G.A. de Ridder is onderdeel van:
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De zomervakantie is voorbij en een nieuw schooljaar is
gestart.
Op het kindercentrum zijn wij begonnen met het
thema Welkom Puk. Voor de ouders, Uk en Puk
is een totaalprogramma dat een manier biedt
om methodisch en gericht te werken aan de
ontwikkeling van kinderen van 0 tot 4 jaar.
Bij de Bijtjes heeft Puk zich al voorgesteld en
zijn wij bezig met activiteiten met Puk over het
ritme van de peuteropvang. bv: opruimen en dan ook
samen met Puk en een nieuw opruimlied zingen.

Gezocht!
Voor de groepen 3 zijn wij op zoek naar spijkerbroeken
en/of
trainingsbroeken
in
de
maten
122/128.
Heeft u nog een goede broek of broeken over, dan
ontvangen wij deze graag!

Bij de Bijtjes hebben wij na de vakantie nieuwe kinderen
erbij gekregen, Amber en Jort. Wij wensen ze veel plezier
bij ons. Enzo heeft net voor de
vakantie een broertje gekregen
Enzo en papa en mama
gefeliciteerd met de geboorte
van Evan.

Oproep: gezocht biebouder!
We zijn het schooljaar weer gestart en ook met de uitleen
van de boeken in de bieb op school.
Nu blijkt dat er behoefte is aan één ‘flexibele’ hulpouder
voor op de woensdag en/of vrijdagochtend. Dit betekent
dat je niet elke week in de bieb aan de slag hoeft, dit kan
ook één keer in de twee weken zijn. Dit gebeurt in overleg
met de andere biebouders.
De uitleentijden zijn van 8.30 – 9.30 uur op woensdag en
op vrijdag van 8.30 – 9.15 uur.
Lijkt u dit wat en wilt u ons team van biebouders komen
versterken, stuur dan een e-mail naar
ellen.stokkers@kitsprimair.nl

De
kinderen
van
de
Lieveheersbeestjes en van de
Tovertuin hebben zich in de
vakantie prima vermaakt. We
waren af en toe afhankelijk van
het weer maar zowel binnen
als buiten hebben we veel activiteiten gedaan. Ook was er
5 weken lang elke week een activiteit van Lifestyle.

Ingezonden bericht
Muziekvereniging AMDG uit Beilen organiseert voor
kinderen vanaf ongeveer 7 jaar (groep 4 en 5) de 1-jarige
muziekcursus, MusicKids (voorheen Algemene Muzikale
Vorming -AMV-). Deze cursus is een eerste muzikale basis
en zeker aan te bevelen voor de algemene ontwikkeling
van uw kind. De cursus zal in de derde week van
september starten en wordt gegeven door een
gediplomeerde docent van AMDG in clubgebouw ‘De
Notenkraker’. Voor meer informatie en opgave kunt u
contact opnemen met Gea Schraa (0593-540633
of gea.schraa@kpnplanet.nl)

Na de vakantie zijn er ook nieuwe kinderen bij ons
gekomen.

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.

Wij wensen alle nieuwe kinderen veel speelplezier.

Laadrooster oud papier
Uitnodiging Spiek
Nieuws van de bibliotheek

Bij ons op KC GA de Ridder was dit Kunst Cultuur en
Erfgoed. De kinderen hebben zomerkunst gemaakt, een
gezamenlijk kunstwerk en tussendoor smullen van
"Hollandse" hapjes. Het was erg geslaagd.

Bij de Lieveheersbeestjes komt
Daan bij ons spelen en het
broertje van Julian, Kevin, die
voor de vakantie is geboren komt
er ook bij.
Bij de Tovertuin zijn Benjamin,
Kian, Tim, Olivier en Elianne erbij
gekomen.

De volgende nieuwsbrief verschijnt: 28 september
email MR: mr.gaderidderschool@kitsprimair.nl
email OR: or.gaderidderschool@kitsprimair.nl
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