14-12-2017
Basisonderwijs
Agenda
Datum
19 december
20 december
21 december
22 december
25/12 t/m 05/01
8 januari
9 januari

Activiteit
Schaatsen met school (Beilen)
Kerstbakjes maken
Kerstdiner
Begin van de kerstvakantie
Kinderen om 12 uur vrij
Kerstvakantie
Voorlezen kleutergroepen
Start leesvirus groep 5 en 6

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)

Beter een goede buur….
Dagelijks maken ouders gebruik van de parkeerplaats van
Het Stroomdal. De beheerders van Het Stroomdal vinden
dat goed en wij zijn als IKC blij met een goede buur.
Nu komt het wel eens voor dat ouders hard over deze
parkeerplaats rijden of de auto op een plek zetten waar
geen auto´s mogen staan. Wij begrijpen dat het heel
vervelend is voor de bewoners.
Ouders die ervoor kiezen om gebruik te maken van hun
parkeerplaats wil ik vragen om zich daar zodanig te
gedragen dat de bewoners er geen last van hebben.
(rustig rijden, parkeren op daarvoor bestemde plaats)
Alvast bedankt voor uw medewerking.
Luizencontrole
Op woensdag 10 januari worden alle kinderen van het IKC
gecontroleerd op hoofdluis. Dit gebeurt allemaal op
dezelfde dag, zodat we gelijk weten of er nog hoofdluis
aanwezig is. Namens elke groep zal er een aantal ouders
aanwezig zijn om te controleren. Op deze wijze kunnen
alle groepen spoedig worden gecontroleerd. Op die dag
liever geen gel, vlechten of ingewikkelde kapsels die het
controleren moeilijker maken.
Sinterklaas op school!
Op dinsdag 5 december kwam Sinterklaas met zijn pieten
op school. Dit jaar had Sinterklaas vier pieten meegenomen om alle cadeautjes en pepernoten mee te
kunnen nemen.
Sinterklaas werd met zijn pieten op het plein getrakteerd
op zang en dans van alle kinderen op het nummer
'de Sinterklaas welkomstdans' van danspiet. Hierna gingen
Sinterklaas en de pieten naar binnen om de groepen één
tot en met vier een bezoekje te brengen en natuurlijk
cadeautjes uit te delen. De kinderen van de groepen vijf
tot en met acht hadden mooie surprises gemaakt. Ook in
deze groepen hebben de pieten de kinderen nog ruim van
strooigoed voorzien. Al met al was het weer een geslaagde
dag. Sinterklaas en zijn pieten hebben genoten van alle
blije kinderen en kijken al weer uit naar volgend jaar!
Pepernoten bakken door de groepen 3a,3b en groep 4.
Op 3 donderdagmiddagen achter elkaar is steeds een
groep naar de Jumbo geweest. Daar was de ontvangst in
de bakkerij, door eigenaren Matthijs en Ilona Mulder en
personeel. De kinderen kwamen daar op uitnodiging , om
pepernoten te bakken. Alles was tot in de puntjes
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voorbereid: meerdere bakplaten met daarop bakpapier
stonden klaar.
De kinderen konden een eigen plekje zoeken, kregen
pepernotendeeg en konden aan de slag. Terwijl de
pepernoten in de ovens gebakken werden, namen Matthijs
en Ilona de kinderen mee voor een korte rondleiding;
voelen hoe koud het is in een vriescel bij -20 graden en in
een koelcel van 7 graden. Vervolgens mochten ze bij de
emballageafdeling
een lege frisdrankfles in de
buitenautomaat doen en konden ze daarna binnen kijken
wat er dan met die fles gebeurt.
Weer in de bakkerij ging ieder een mooi zakje vouwen, die
gevuld werd met de eigengemaakte afgebakken
pepernoten. Het was de pepernoten goed aan te zien dat
het geen fabrieksproductie was; grote en kleine, ronde en
meer vierkante. De goed gevulde zakjes werden
dichtgeplakt met een speciale sticker en de zakjes konden
meegenomen worden! Ieder kind kreeg voor vertrek ook
nog een Pietendiploma uitgereikt!
Alle Bakpieten van de groepen 3 en 4 willen bij deze
familie Mulder nogmaals hartelijk bedanken!
Kinderpostzegelactie 2017
De kinderen van groep 7 en 8
hebben
tijdens
de
jaarlijkse
Kinderpost-zegelactie het mooie
bedrag van €13.181,12 opgehaald.
Dankzij hun geweldige inzet
kunnen
heel
veel
kinderen
geholpen worden

Kleur mee en win een prijs voor de hele school
Speciaal voor het Winterfeest, waar
de kunstijsbaan onderdeel van is,
heeft de Stichting Beleef Beilen
een kleurwedstrijd uitgeschreven.
De kinderen die de kleurplaat het
mooiste hebben ingekleurd krijgen
uiteraard een mooie prijs. Er zijn
prijzen
voor
verschillende
categorieën; kleuters, onderbouw
en bovenbouw (dit zijn individuele
prijzen).Niet alleen de beste leerling kan een prijs winnen.
Ook per school valt een prijs te winnen, namelijk een
heuse feestdag!
De school die,
procentueel gezien,
de meeste
ingekleurde kleurplaten inlevert in de tent van de ijsbaan,
krijgt een hele dag een stormbaan bij school, een gezonde
snack en een overheerlijk ijsje voor álle leerlingen. De
school kan de gewonnen prijs verzilveren tot aan de
zomervakantie in 2018. Deze prachtige prijzen zijn
beschikbaar gesteld door de Spelotheek, Jumbo Mulder
Beilen en Egbert-Jan Catering.
De kleurplaat wordt op school uitgedeeld maar is ook te
downloaden via

https://files.acrobat.com/a/preview/804
99a49-f630-4f42-ad1a-7f03e7a6e6d6
Deze donkere dagen voor kerst

......zaklamp lezen in groep 5!! Wat een sfeertje!!
De kinderen hebben hiervoor het
Certificaat Superschool gekregen. Gefeliciteerd !
Het schoolkoor breekt door!
Na 2 jaren op de muziekavond te hebben gezongen, werd
ons schoolkoor benaderd door het koor “de Diggelse
Diva’s” uit Westerbork.
Zij geven aanstaande zondagmiddag een winterconcert in
de Stefanuskerk te Westerbork en willen dit graag samen
doen met ons schoolkoor.
Vanaf de herfstvakantie hebben 21 kinderen hier hard voor
geoefend en aanstaande zondag is
het dan zo ver!
Vier nummers zingen de kinderen
zelf en aan het einde zingen ze
samen een lied met “de Diggelse
Diva’s”.
Jongens en meisjes, veel succes en
veel plezier!

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.
fam.
Dolfing Romee, Arwen
fam.
Dondorff
fam.
Doorten
fam.
van
Driel
Luna
fam.
van
Driel
Jens
fam.
van
Driel
Suze, Nova
fam.
van
Droffelaar
fam.
Duchhart
fam.
Duinkerken
fam.
Duitshof
fam.
van
Egten
fam.
Eisen
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Kinderopvang
Vorige week werd het wachten en
alle spanningen rondom Sinterklaas weggenomen. Eerst
met de kinderen van de Bijtjes en de Lieveheersbeestjes
wachten op het grote plein. Meester Simon had een
microfoon en we gingen liedjes zingen.
Ja hoor daar kwam Sinterklaas met zijn Pieten.
In de nieuwe unit hebben
we met z’n allen gewacht
en ja hoor, daar kwamen
twee Pieten.
Maar ze hadden de
verkeerde
zak
met
cadeautjes dat was even
schrikken.. Gelukkig was
de goede zak ook mee
gekomen en werden de
cadeautjes uitgedeeld door
de Pieten.
Nu Sinterklaas weer naar Spanje is en wij in de nieuwe
unit zitten is de rust een beetje terug gekeerd en proberen
wij en de kinderen onze draai te vinden.
Het is wel even wennen gelukkig is Puk ook mee verhuisd
en veel van onze "oude" spulletjes.
Ook zijn wij begonnen met het thema kerst en winter. Wat
een geluk, we kregen een mooie traktatie in de vorm van
een pak sneeuw. Alles was wit en wij konden nog meer
genieten van een witte wereld.
De kinderen van de Tovertuin hebben 's middags heerlijk
in de sneeuw gespeeld. Sommigen waren ook erg koud en
nat maar dat mocht de pret niet drukken.
Bij de Lieveheersbeestjes zijn Tigo en Mara bij ons
gekomen. Welkom beide.
Als allerlaatste nog een mededeling. Na de kerstvakantie
op donderdag 18 januari van 17.00 tot 19.00 uur
houden wij een Winterfeest en gelijk een inloop om onze
nieuwe unit te laten zien. Iedereen is welkom, Ouders,
opa's, oma's, buren en natuurlijk de kinderen.
Wij zijn nog wel op zoek naar verlichting voor buiten, witte
lakens,
decoratie
en
statafels. mocht iemand
deze willen uitlenen, of
over hebben horen wij dit
graag.
Hele fijne feestdagen en
een fijne kerstvakantie
namens alle kinderen en
collega's van KC GA de
Ridder.

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.
Kerstvakantie activiteiten bezoekerscentrum
Dwingelderveld
Eerste Sportroefeldag in Beilen (ingezonden bericht)
Om het nieuwe jaar sportief te beginnen organiseert
Sportief Beilen de Sportroefeldag in Beilen. Op vrijdag
5 januari 2018 is het zover. Die ochtend kunnen alle
kinderen uit de groepen 3 t/m 8 van de basisschool kennis
maken met de verschillende sporten in Beilen. Het is een
sport variant op de reguliere Roefeldag waarbij kinderen
een kijkje kunnen nemen bij bedrijven in de keuken. Deze
Sportroefeldag vindt plaats in en om de Drenthehal en is
van 8.30 – 12.00 uur.
8.30 – 8.45
Aanmelden
8.45 – 9.00
Opening
9.00 – 9.50
Ronde 1
10.00 – 10.50 .Ronde 2
11.00 – 11.50 Ronde 3
12.00
Afsluiting
Via de website (www.beleefbeilen.nl) kunnen kinderen
zich
vooraf
aanmelden
doormiddel
van
een
aanmeldformulier. Dit kan online t/m woensdag 20
december.
Dus ga snel naar de website van Beleef Beilen en geef je
op voor de eerste sportroefeldag!
email MR: mr.gaderidderschool@kitsprimair.nl
email OR: or.gaderidderschool@kitsprimair.nl
De volgende nieuwsbrief verschijnt: 11 januari
Directie en team IKC wensen u
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