30-11-2017
Basisonderwijs
Agenda
Datum
5 december
13 december
19 december

Activiteit
Sinterklaas op school
Bedrijventour techniek gr. 5 en gr. 6
Schaatsen met school (Beilen)

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 14 december 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.
fam.
Broers
fam.
de
Bruin
fam.
Bruins
fam.
Bruinsma
fam.
Brunsting
fam.
ten
Cate
fam.
Cid
fam.
Derks
fam.
van
Dijk
Iris,aura
fam.
Dijk
Myrthe
fam.
Doldersum
fam.
Dolfing Leon
Coördinator Roel Vegt (r.vegt1@telfort.nl; 06-42211127)

Laden papier container
Op donderdagavond 23 november hebben ouders onder
niet al te beste omstandigheden het oud papier geladen.
Door het natte weer en het niet goed aanleveren was veel
papier los in het papierhok terecht gekomen. Door een
interne miscommunicatie zat ´s avonds het hok nog op
slot.
Van onze kant doen we al het mogelijke om alles in goede
banen te leiden. In het verleden zijn al diverse maatregelen
genomen om orde te brengen in het papierhok. Toch
denken we dat het beter kan.
We willen een werkgroep van ouders oprichten om ons te
helpen bij de organisatie van het oud papier. Reacties zijn
welkom via r.vegt1@telfort.nl
De inkomsten van het oud papier worden gebruikt voor tal
van activiteiten voor de leerlingen.
Tot slot onze dank voor de “laadploeg” van 23 november
en excuses waar nodig. We zullen er alles aan doen om
een herhaling te voorkomen.
Roel Vegt
Afwezigheid
Op elke school moet een aanspreekpunt zijn voor noodgevallen als de directie afwezig is. U gaat in eerste
instantie naar de leerkracht met uw vragen. Mocht u er met
de leerkracht niet uitkomen, dan kunt u bij de directeur,
Simon Bijl , terecht.
Bij afwezigheid van Simon Bijl is op maandag en dinsdag
Margreet Welbergen en op de andere dagen Judith
Brunsting het eerste aanspreekpunt
Sinterklaasfeest 2017
Het
is
weer
volop
Sinterklaastijd, alle hartjes
kloppen vol verwachting
en de schoenen staan
klaar
om
gevuld
te
worden. Het feest wordt dit
jaar gevierd op dinsdag
5 december. We zijn blij dat Sinterklaas dan de hele dag
bij ons op school kan komen. Hij komt dit jaar met 4
Pieten! Op 5 december worden alle kinderen, net als
anders, om 8:25 uur op school, in de klas verwacht, de
jassen mogen aanblijven. Om 8:30 uur worden Sint en zijn
Pieten op school verwacht. Vanaf 9.00 uur bezoeken zij de
verschillende groepen 1 en 2 komen Sint en de Pieten bij
de verschillende groepen 3 en 4
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De kinderen hoeven geen fruit en drinken mee te nemen.
Omdat de kleuters na het Sintfeest erg veel mee moeten
nemen (cadeautjes, werkjes, snoep), zou het fijn zijn als ze
een (plastic)tas, voorzien van naam, meenemen. Ook
vragen we aan de ouders/verzorgers van de kleuters of ze
hun kind om 14:00 uur uit de klas willen halen.
Sint en zijn Pieten worden omstreeks 8.30 uur bij school
verwacht. Wij wachten hen op, op het grote plein (het
Harm Hadderinghplein). Als u wilt komen kijken bent u van
harte welkom: voor het fietsenhok wordt een stuk speciaal
afgezet voor publiek. Vriendelijk verzoeken wij u om daar
dan te gaan staan.

Sinterklaascommissie OR
Bericht vanuit de MR
De medezeggenschapsraad is op 21 november weer bij
elkaar gekomen. Er gaat een aantal wijzigingen
plaatsvinden in de samenstelling van de MR. In de
personeelsgeleding verlaat Ella Stel wegens een gewijzigd
onderwijstakenpakket haar plaats in de MR. Haar plaats
wordt ingenomen door Anneke Boer. In de oudergeleding
maakt Esmée Nordholt aan het eind van haar
zittingstermijn plaats voor een nieuw lid. Voor deze positie
zullen verkiezingen gaan plaatsvinden. Over de gang van
zaken worden allen ouders binnenkort geïnformeerd.
De gehele MR is bijzonder blij met het werk dat Ella en
Esmée in de afgelopen voor de MR hebben gedaan.
Met Simon hebben wij gesproken over o.a. het
veiligheidsbeleid en de inhoud van het schooljaarplan. De
komende tijd blijven wij op regelmatige basis met Simon
van gedachten wisselen over de inhoud en de realisatie
van dat wat in het schooljaarplan is opgeschreven.
Onze eerstvolgende vergadering is gepland op dinsdag 6
februari 2018.
Bloembollen
Op vrijdag 17 november
organiseerde Stichting Beleef
Beilen een moment om
bloembollen te planten. De
groepen 6/7, 7 en 8A hebben
namens
onze
school
bloembollen geplant in de
bocht bij ’t Spiek.
We hopen dat we hier in het
komende voorjaar allemaal
kunnen genieten van mooie
narcissen!

Workshop persoonlijke pen
in de groepen 8
In de afgelopen weken
hebben beide groepen 8 een
workshop ‘persoonlijke pen’
gevolgd, gegeven door Paula van der Kuur. Hierbij kregen
ze allemaal een gewone balpen en stukken klei waarmee
ze
de
pen
gingen
versieren.
Er werd hard gewerkt en ieder op zijn eigen creatieve
manier. Aan het eind van de workshop werden de pennen
afgebakken, zodat de klei hard werd.De resultaten waren
erg mooi en ieder heeft nu
zijn/haar eigen persoonlijke
pen, waar al flink mee
geschreven
wordt.

Oud papier
De volgende papiercontainer wordt geladen op donderdag
11 januari om 19.00 uur wordt de papier- container weer
geladen. Hiervoor zijn de volgende families ingeroosterd.
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Kinderopvang
Het is een spannende tijd voor
de Lieveheersbeestjes, de
Bijtjes en de Tovertuin van KC
GA de Ridder. Aanstaande
vrijdag gaan we verhuizen en
maandag 4 december gaan we
starten op onze nieuwe plek in
de unit.
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Vorige week hebben de Bijtjes
en de Lieveheersbeestjes
allemaal hun Pietendiploma
gehaald met de Pietengym.

Bijlagen bij de nieuwsbrief:
Bijlagen bij de nieuwsbrief worden als link toegevoegd aan
de nieuwsbrief. Via deze link word en de bijlagen op de
website geopend.

Bij de Tovertuin kunnen ze ook
erg goed gymmen en hebben wij
een echt trefbal "toernooitje"
gehouden zowel de jongste als
de oudste bso kinderen gingen
helemaal los.

Openingstijden zwembad de Peppel tijdens kerstvakantie

We zijn ook met de I-pad bezig geweest voor het nieuwe
Lifestyle thema en zijn wij aan het experimenteren om
onze eigen film te maken.

Flyer discozwemmen

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

De volgende nieuwsbrief verschijnt: 14 december
Dinsdag 5 december is het Sinterklaas.. De afgelopen
weken zijn er veel Sint en Piet knutsels gemaakt en zijn de
kinderen van de Lieveheersbeestjes en de Bijtjes erg
benieuwd of Sinterklaas met zijn Pieten iets mee hebben
genomen uit Spanje. Ook is er veel geoefend met de
liedjes en bij de Bijtjes zong Quinn heel hard Sinterklaas
Pompoentje dus wij denken dat het goed gaat komen.
Tom van de Bijtjes heeft een broertje gekregen, Bas.
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