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Basisonderwijs
Agenda
Datum
12 oktober
13 oktober
16 oktober
17 oktober
20 oktober
23 – 27 oktober
2 november
3 november

Activiteit
Informatieavond groep 8
Hunebedmuseum , groep 3 en 4
Fietscontrole groep 4 t/m 8
Bedrijventour groep 5 en 6 solo
bezoek staalbedrijf van Egten
Groep 8a techniek Wolfsbos
Herfstvakantie
Bibliotheekbezoek groep 6
Finale voorleeswedstrijd gr. 7 en 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
Oud papier
Donderdag 2 november 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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Fietscontrole
Op maandag 16 oktober willen we dat alle kinderen van
groep 4 t/m 8 hun fiets mee naar school nemen. Op die
dag wordt de jaarlijkse fietscontrole gehouden. De reden
dat wij als IKC meedoen aan deze controle is omdat wij het
belangrijk vinden dat kinderen veilig aan het verkeer
kunnen deelnemen. Zichtbaarheid in het verkeer is van
groot belang in de herfst en winter.
De keurmeesters van VVN-afdeling Assen komen de
fietsen controleren of ze voldoen aan de eisen die aan een
fiets worden gesteld. Namens de school is de
verkeersouder en een aantal hulpouders aanwezig om te
helpen bij de controle.
De lijst met controlepunten kunt u vinden op:
https://vvn.nl/sites/default/files/Handleiding%20fietscontrol
ekaart_2.pdf
Nieuws vanuit de MR
Op 26 september vond de eerste vergadering van de MR
plaats in het nieuwe schooljaar. De nieuwe directeur van
onze school, Simon Bijl, was daarbij ook aanwezig. De MR
rekent op een prettige en constructieve samenwerking met
hem. Met Simon is o.a. gesproken over het schooljaarplan
voor het schooljaar 2017-2018. In het schooljaarplan is dit
jaar extra aandacht besteed aan het (opnieuw) vaststellen
van de missie en specialisatie van onze school. Veel
andere zaken in het schoolplan (zoals bijvoorbeeld het
kiezen van nieuwe methodes voor de zogenaamde
zaakvakken) zijn hier vervolgens aan te koppelen.
Binnenkort vinden er verkiezingen plaats voor een
ontstane vacature in de oudergeleding van de MR. Esmée
Nordholt zal vanwege het aflopen van haar reglementaire
zittingstermijn de MR binnenkort gaan verlaten. De MR
streeft er naar om uiterlijk 1 januari 2018 een nieuwe
enthousiaste ouder te mogen verwelkomen in de
oudergeleding.
Het jaarverslag van de MR over het schooljaar 2016-2017
is op de website van de school geplaatst op de pagina
Ouders in de school / Medezeggenschapraad (MR).Onze
eerstvolgende vergadering staat gepland op dinsdagavond
21 november om 19:30 uur.
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Bezoek gevangenismuseum
Woensdag 4 oktober hebben de leerlingen van groep 7 het
Gevangenismuseum in Veenhuizen bezocht. Dit was in het
kader van de Drentse Cultuur Academie (DCA). Tijdens dit
bezoek en de lessen op school hebben de leerlingen
gewerkt aan een tweeluik over vrijheid en gevangenschap.

Bedrijventour
De sologroepen 5 en 6 gaan dinsdag 17 oktober naar van
Egten metaalbewerking in Beilen. Dit is een onderdeel van
de Techniek Bedrijventour. Het is een project voor de
leerlingen van groep 5 en 6. Het project bestaat uit een
bezoek aan bedrijven. Ter voorbereiding worden er lessen
gegeven die speciaal afgestemd zijn op het bezoek. Het
doel is om de leerlingen enthousiast te maken voor
techniek. We gaan op de fiets.
Bezoek gevangenismuseum groepen 7 en 8
In de afgelopen weken hebben de kinderen van de
groepen 7 en 8 een bezoek gebracht aan het gevangenismuseum in Veenhuizen. Dit bezoek komt uit het jaarlijkse
aanbod van de Drentse Cultuur Academie.

Voorstelling: Haas en de verdwenen bloemen.
De kinderen van groep 1 t/m 4 mochten gisteren naar een
theatervoorstelling in het speellokaal.

Bij het bezoek hebben ze een kijkje mogen nemen bij ‘de
rode pannen’ en een rondleiding gehad in het museum en
de binnenplaats. Tijdens de rondleiding werden er allerlei
dingen verteld over het gevangenisleven. Tussen de
vertelmomenten door hadden de kinderen de gelegenheid
om over het thema ‘gevangenschap’ op een tweeluik te
tekenen.
Het was een inspirerende ochtend waarbij de kinderen en
begeleiding hebben genoten!

Voor één dag was deze omgetoverd tot een heus theater:
met podium, lichten en een donkere zaal voor het publiek.
Een prachtige bloemenfee toverde een zee van bloemen,
speciaal voor het bloemenfeest. De kinderen zijn meteen
onder de indruk; wauauw, hoor je door de zaal gaan. Maar
oh jee, dan verdwijnen er bloemen, hoe kan dat nou? Het
wordt tijd voor de haas Ferdinand Speurneus om op zoek
te gaan naar sporen. Wie kan toch die bloemen gestolen
hebben?
De kinderen zaten met open mond en volle aandacht te
kijken naar de bijzondere dieren die voorbij kwamen. Een
prachtige papegaai, vrolijk kakelende kip en een kleine
mopperende mol. Maar ook een hele grote spannende
vos. Zou hij misschien de dief zijn? Hij heeft wel bijna Haas
te pakken. Als dat maar goed gaat…dat is wel even heel
spannend zeg.
De kinderen hebben genoten, ze hebben er misschien
thuis wel over verteld? Ben je benieuwd naar meer, kijk
dan op: www.theaterkwadraat.nl.

Oud papier
De volgende papiercontainer wordt geladen op donderdag
23 november om 19.00 uur wordt de papier- container
weer geladen. Hiervoor zijn de volgende families
ingeroosterd.
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Kinderopvang
Zoals de meesten van jullie al gezien hebben zitten de
lieveheersbeestjes van het KDV tijdelijk in de school.
Onder toeziend oog van de kinderen zijn buiten de
mannen druk bezig geweest met het weghalen van de unit.
Er zit nu wel een heel groot gat in het hek en kunnen we
vrij naar het zwembad kijken. We zijn met z'n allen ook erg
nieuwsgierig naar onze nieuwe onderkomen.

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.
Voorlichtingsagenda Voortgezet Onderwijs
Rijdende Popschool
Herfstvakantie activiteiten

Verder zijn wij erg druk met de herfst, halloween/griezelen
en ook voor dierendag zijn we flink bezig geweest.
De afgelopen dagen was het echt herfstweer. De kinderen
van de Tovertuin hebben veel eikels en blaadjes gezocht,
en hebben een paddenstoel bekeken.

email MR: mr.gaderidderschool@kitsprimair.nl
email OR: or.gaderidderschool@kitsprimair.nl

De kinderen van de bijtjes hebben een ochtendje
doorgebracht in het speellokaal. Heerlijk rennen,
voetballen lekker en rollebollen. Het was erg geslaagd.
Bij de Bijtjes hebben Pim en Bart afscheid genomen zij
gaan wennen op de basisschool omdat ze bijna 4 jaar zijn.
Ook komt er een nieuw kindje spelen, Hanna. Wij wensen
haar veel plezier bij de bijtjes.

De volgende nieuwsbrief verschijnt: 2 november
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