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Basisonderwijs
Agenda
Datum
12 januari
19 januari
26 januari
29 januari
30 januari
1 februari

Activiteit
Blazersklas groep 6
Blazersklas groep 6
Techniek Wolfsbos groep 8a
Brandveiligheidslessen
groep 2, 3, en 6/7
Brandveiligheidslessen
groep 4, 4/5 5 en 6
Brandveiligheidslessen
groep 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 11 januari 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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Ziekte en vervanging
Als een leerkracht ziek is wordt er gezocht naar een
vervanger. We hebben daarvoor binnen Kits Primair een
flexteam van invallers en een invallerslijst. Op het moment
na een ziekmelding wordt gekeken welke invaller
beschikbaar is. Dat kan betekenen dat een leerkracht die
meerdere dagen ziek is wordt vervangen door
verschillende invallers. We proberen zoveel mogelijk
gebruik te maken van dezelfde invaller. Dit is iets wat niet
altijd lukt. In groep 4/5 en 8b vallen deze week
verschillende leerkrachten in.
Zoals u misschien heeft gelezen is er binnen het onderwijs
een gebrek aan leerkrachten. Waar we voorheen een flink
gevulde invallijst hadden zijn er nu maar weinig invallers
beschikbaar. Het komt regelmatig voor dat er geen invaller
beschikbaar is. We moeten dan intern op zoek naar een
creatieve oplossing om te zorgen dat de kinderen dan wel
les krijgen. Tot nu toe is het nog niet voorgekomen dat er
een groep thuis moest blijven omdat er geen invaller
beschikbaar is. We hopen deze maatregel niet hoeven in
te zetten, maar dit behoort wel tot één van de
mogelijkheden. We snappen dat het voor u als ouder en
voor de ontwikkeling van uw kind geen wenselijke situatie
is. Mocht dit ooit voorkomen, dan zullen we u zo snel
mogelijk hierover informeren.
Optreden van het ridderkoor in de Stefanuskerk te
Westerbork.
En daar stonden ze dan, de 21 kanjers van het schoolkoor
in een overvolle kerk!
Daar gaven zij zondagmiddag 17 december samen met
“de Diggelse Diva’s” een winterconcert.
Ze zagen er allemaal even mooi uit en wat deden ze het
fantastisch! Vier eigen nummers en nog een gezamenlijk
nummer met het andere koor. Je zult er maar staan met
zoveel mensen voor je , maar ze deden het en hoe!

Coördinator Roel Vegt (r.vegt1@telfort.nl; 06-42211127)

IKC G.A. de Ridder
‘t Spiek 2
9411 KV Beilen
Tel :
0593 - 522030
E-mail: info.gaderidderschool@kitsprimair.nl
Website: www.kitsprimair.nl/gaderidderschool

IKC G.A. de Ridder is onderdeel van:

Het was een mooie middag met een heel afwisselend
programma. Jongens en meisjes, er is maar 1 woord voor,
SUPER gedaan!
Vrijwilligers gezocht
Dagelijks hebben de kinderen een half uur pauze. Dat
wordt in twee groepen georganiseerd tussen 11.45 uur en
12.45 uur. Voor toezicht op het spelen van de kinderen
wordt gebruik gemaakt van vrijwilligers en pedagogisch
medewerksters. Momenteel zijn we op zoek naar iemand
die op dinsdag op het plein van de bovenbouw wil helpen.
Voor uw inzet op het plein ontvangt u een vrijwilligersvergoeding van € 9,00 per keer.
De medewerksters op het plein worden geïnformeerd over
het PBS (positive behaviour support) dat ook door de
teamleden in de school wordt toegepast.
Heeft u interesse? Voor aanmelding of meer informatie
kunt u contact opnemen met Diana Eleveld via
az@kitsprimair.nl.
Blazersklas groep 6
In een presentatie en workshop op 12 januari, onder
schooltijd, maken de leerlingen kennis met de zeven
betrokken blaasinstrumenten. De presentie wordt geleid
door de gediplomeerde muziekjuf die de lessen op de
vrijdag middag gaat verzorgen.
Tevens maken de kinderen kennis met de vrijwilligers van
het BHO en muzentuin die hen op school de eerste lessen
gaan begeleiden.
De bedoeling van de workshop is, dat iedereen alle 7
instrumenten kan uitproberen. Hoe voelt het om het vast te
houden, lukt het om er geluid uit te krijgen. Na afloop
krijgen de leerlingen, een keuzeformulier en een
gebruikersovereenkomst mee naar huis. Beide formulieren
inleveren bij de eigen leerkracht, uiterlijk 19 januari.
Op vrijdag 26 januari starten de lessen met de
instrumenten. Die dag krijgen de kinderen ook het
instrument mee naar huis. Vervolgens elke vrijdag het
instrument voor de les weer mee naar school nemen.
Luizenzakken
Er zijn weer luizenzakken te koop. De luizenzakken kosten
€ 3.00 per stuk. Met name in de winterperiode is het
handig om, naast de jas, ook handschoenen, mutsen en
sjaals in de luizenzak op te bergen.
Leesvirus
Dinsdag 9 januari hebben de solo groepen 5 en 6 uitleg
gehad over het leesvirusproject door iemand van de
bibliotheek. De kinderen gaan boeken lezen en daar
krijgen ze 8 weken lang opdrachten over. Dit zijn zowel
boekopdrachten als creatieve opdrachten. Op 10 april is er
een slotvoorstelling in de bibliotheek in Beilen. Dit project
is bedoeld om het lezen te bevorderen.

Voorstelling in de schoolbibliotheek
Afgelopen maandag mochten de groepen 1 en 2 komen
kijken bij de voorstelling "Ssst, de tijger slaapt."
Dit prentenboek is uitgekozen tot prentenboek van het jaar
2018. De tijger slaapt en de dieren willen haar niet wakker
maken. Maar ze ligt wel vreselijk in de weg… Gelukkig
heeft Kikker een idee: met een ballon zweven ze over de
tijger heen. Daarbij kunnen ze wel wat hulp gebruiken. De
kinderen wilden zeker helpen! Blazen maar.. en toen tijger
wakker werd zongen ze gauw een rustgevend slaapliedje.
Dankzij hun hulp kwamen bijna alle dieren veilig aan de
overkant. Maar toen moest de ooievaar nog en met zijn
lange snavel prikte hij zomaar de ballon kapot; tijger wordt
wakker! En dan kan het feest beginnen, want ... tijger is
jarig! Wat een verrassing & wat een feest. De kinderen
hebben genoten van dit spannende en grappige verhaal.
Wij willen Evelien Poelarends en Marloes van Emden
dan ook hartelijk danken voor hun enthousiasme en de
leuke voorstelling!

Even voorstellen…
Mijn naam is Melissa van der Vegt. Ik ben 29 jaar oud en
woon samen met mijn gezin in Assen. In mijn vrije tijd rijd
ik graag paard of ben ik met mijn hond in het bos.
Inmiddels werk ik alweer drie jaar voor Kits Primair en heb
ik al op diverse scholen van de stichting mogen werken als
groepsleerkracht.
Na de geboorte van mijn dochter en het
daarbij behorende
zwangerschapsverlof, werk ik nu drie dagen
per week op de GA de Ridderschool. Op
donderdag geef ik les aan groep 6 en op
woensdag en vrijdag verschilt dat per week.
Ik heb erg veel zin om jullie te leren kennen
en een positieve bijdrage te leveren aan de
leerzame omgeving van de GA de Ridderschool!
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Oud papier
De volgende papiercontainer wordt geladen op donderdag
1 februari om 19.00 uur wordt de papier- container weer
geladen. Hiervoor zijn de volgende families ingeroosterd.
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Fabiënne, Zoë
Haak

stage om weer andere ervaringen op te doen. Elke
donderdag zul je mij hier zien. Als je vragen hebt, mag je
altijd even langskomen.

Na een aantal maanden hard gewerkt te hebben, willen we
u van harte uitnodigen op ons
proosten op onze nieuwe locatie.
De
Tovertuin,
de
Lieveheersbeestjes

Bijtjes

en

de

Donderdag 18 januari 2018
17.00 – 19.00 uur

Kinderopvang
Hallo allemaal namens alle kinderen en collega's van KC
GA de Ridder nog de beste wensen voor 2018.
Na de vakantie hebben wij een nieuwe stagiaire bij de
Bijtjes. Zij loopt stage elke donderdagochtend tot maart.
Onze stagiaire Sharona is door omstandigheden tijdelijk
gestopt en begint in September weer met haar stage bij
ons.
Nieuwe kinderen: Bij de Bijtjes komen Leon, Aaron, Ireen
en Delicia spelen. Wij heten ze van harte welkom.Marit en
Tigo gaan naar de basisschool en gaan van de
Lieveheersbeestjes bij de Tovertuin spelen.
Vergeet 18 januari ons winterfeest niet om de opening van
onze nieuwe locatie te vieren.
Even voorstellen…
Hallo allemaal,
Ik ben gevraagd me voor te stellen, dus gelijk maar in de
pen gekropen. Ik heet Monique Benthem- van der Eng,
getrouwd en we hebben een zoon. Jacco van 16 jaar.
Naast het werk op ICK G.A. de Ridder help ik ook mee op
ons agrarisch bedrijf (we hebben 100 melkkoeien).
Voordat ik op IKC G.A. de Ridder kwam werken ben ik 22
jaar werkzaam geweest in de de kinderopvang in NoordHolland en Drenthe.
Dit is in het kort wie ik ben, willen jullie meer weten of
hebben jullie vragen, ik ben dinsdag, donderdag en
vrijdagmiddag aanwezig.

U bent van harte welkom.

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.
Trainingen Centrum Jeugd en gezin
Nieuwsbrief Muzentuin

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

De volgende nieuwsbrief verschijnt: 25 januari

Hallo,
Ik ben Fleur Koobs. Ben 15 jaar, speel korfbal en shoppen
met vrienden of wat doen met vrienden vind ik erg gezellig.
Ik loop stage bij kinderdagverblijf van de G.A. de Ridder. IK
heb al eerder een half jaar stage gelopen bij
kinderdagverblijf Olke Bolke. Ik loop hier tot 15 maart 2018
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