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Basisonderwijs
Agenda
Datum
23 februari
26 februari t/m 2
maart
6 maart
8 maart
9 maart

Activiteit
Juffendag kleutergroepen
Rapport 1 mee
Kinderen om 12.00 uur vrij
Voorjaarsvakantie
Voorstelling DVL Stoplicht
groep 1 t/m 3
Bezoek bibliotheek groep 3a en 3b
Sponsorloop
Workshop selfiemix groep 8a en 8b
Blazersklas groep 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 22 februari 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.
Coördinator Roel Vegt (r.vegt1@telfort.nl; 06-42211127)
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Vrijwillige ouderbijdrage
Binnenkort wordt het 2e deel van de vrijwillige
ouderbijdrage middels automatische incasso van uw
rekening afgeschreven.
Ouders die niet via incasso betalen kunnen het geld
overmaken op rekeningnummer NL03 RABO 0146968581
t.n.v. “St. tot steun a.d. St. OB Midden-Drenthe” onder
vermelding van “vrijwillige ouderbijdrage [naam kind]”.
Facultatieve oudergesprekken
Op vrijdag 23 februari krijgen de kinderen van groep 3 t/m
8 het rapport mee naar huis. Van maandag 5 maart t/m
woensdag 7 maart kunt u aangeven of u een gesprek wilt
met de leerkracht. U kunt dit aangeven door uw naam in te
vullen op de lijst die naast de deur van de klas hangt. Bent
u niet in de gelegenheid om langs te komen dan kunt u
een mail sturen en zal de leerkracht een dag en tijd met u
plannen. Mocht het zo zijn dat de leerkracht behoefte heeft
aan een gesprek met de ouder en deze heeft zich niet
ingeschreven, dan neemt de leerkracht contact met u op
om een afspraak te maken.
De facultatieve oudergesprekken zijn voor de ouders van
groep 1 t/m 7. De gesprekken vinden plaats in week 10 en
11.
Open dag
Op woensdag 21 maart is de jaarlijkse open dag op ons
IKC. U bent van harte uitgenodigd om bij ons binnen te
komen. Als u iemand in uw omgeving weet die op zoek is
naar een IKC (onderwijs/opvang) dan kunt u die op de
open dag wijzen. Er is van alles te doen en te beleven. U
kunt in de klassen en bij de kinderopvang komen kijken.
Om 8.30 uur is er iemand van Yorneo aanwezig in de
personeelskamer om met ouders in gesprek te gaan over
positief opvoeden (PBS) . In de centrale ruimte zijn
vertegenwoordigers van de ouderraad, medezeggenschapsraad, oudercommissie, school en opvang aanwezig
om te vertellen over wat zij doen. Op verschillende
momenten zal een groep een muzikaal optreden geven. U
kunt uw bezoek combineren met het uitbrengen van uw
stem voor de gemeenteraadsverkiezing. De open dag
duurt tot 11.30 uur.
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Visie ontwikkeling
Een onderwerp dat heel zwaar klinkt, maar juist heel leuk
is om met elkaar mee bezig te zijn. Bij zo’n traject kan je
een gedroomd toekomstbeeld verwoorden. Eind december
hebben we een avond georganiseerd met ouders waarvan
hun kind onderwijs volgt. Tijdens deze avond hebben we
gesproken over ons toekomstbeeld van hoe het onderwijs
er over 5 jaar uit zou kunnen zien op de G.A. de Ridder.
Een breed aanbod waarbij kinderen worden uitgedaagd
om te leren, maar ook de sociale functie van het onderwijs
vonden ouders belangrijk.
Op basis van inbreng van het team, ouders (onderwijs en
opvang) en leerlingenraad is een concept visie
geschreven. Deze wordt nu besproken binnen het team.
Zodra we hier mee klaar zijn wordt deze besproken in de
medezeggenschapsraad en oudercommissie. Daarna zal
deze worden gedeeld met iedereen die bij ons IKC
betrokken is.

Schoonmaak
Afgelopen woensdag hebben ouders van de groepen 3 de
handen flink uit de mouwen gestoken.
Ze hebben flink gepoetst in de lokalen, zodat de kinderen
weer van een schoon en fris lokaal kunnen genieten.
Ouders, super bedankt!
Workshop luchtdruk
Op dinsdag 20 februari 2018 heeft Dox Poiesz een
workshop over luchtdruk gegeven in de groepen 4, 4/5 en
5. Eerst heeft ze, met behulp van een ballon in een flesje
uitgelegd wat lucht is en doet. Daarna maakten de
kinderen een auto, die ze op lucht konden laten rijden. Zo
kunnen de kinderen zelf ervaren hoe luchtdruk werkt. Ook
legde ze uit hoe het kan dat een vliegtuig kan blijven
vliegen. Een hele leuke workshop, waar kinderen veel
hebben geleerd.

Sponsorloop
Op vrijdag 9 maart organiseren we een sponsorloop. De
opbrengst van deze sponsorloop gaan we gebruiken om
het plein te vergroenen.
Ons plein moet meer een geheel worden bestaande uit
een combinatie tussen een natuurspeelplaats (bomen,
heuvels, bosjes struiken), ruimte om te onderzoeken en te
ontdekken en een meer traditionele speelplaats (court,
aantal speeltoestellen, zandbak). Daarnaast willen we
binnen en buiten met elkaar verbinden. Samen met een
groep ouders willen we ons “droomplein“ te helpen
verwezenlijken. U kunt zich nog aanmelden om hierbij te
helpen. (doorgeven aan simon.bijl@kitsprimair.nl )
Uit de MR.
In onze vergadering van 6 februari was voor de eerste keer
het nieuw gekozen lid in de oudergeleding Yvonne
Frankema aanwezig. Zij heeft met 49 stemmen de
verkiezingen in januari gewonnen. Wij heten Yvonne van
harte welkom in de MR.
Met Simon hebben wij wederom gesproken over het
Schoolondersteuningsprofiel. Simon heeft de vragen die
hier nog over waren beantwoord en onderbouwd met
cijfermateriaal. Voor dit schooljaar is dit onderwerp
afgesloten. We hebben afgesproken om volgend jaar het
onderwerp opnieuw op de agenda te hebben en dan weer
aan de hand van cijfers te kijken naar het document.

Kleuters: creatief met techniek
Vorige week vrijdag kwam de creatieve en enthousiaste
knutseljuf Jacqueline wederom bij ons op school.
Zij ging met de kinderen aan de slag met hamer,
schroevendraaier en hout. Een leuke uitdaging voor
de kinderen. Met spijkers die krom gaan, schroeven die je
met kracht erin moet draaien. Maar met wat hulp komt het
altijd goed. De kinderen waren dan ook heel trots en blij
met het eindresultaat! En extra leuk, iedereen mocht ook
nog even met een echte boormachine aan de slag. Het
was een zeer geslaagde workshop voor alle groepen 1 en
2.

Onze volgende vergadering stond gepland op dinsdag
10 april maar is verschoven naar woensdag 11 april, 19:30
uur.
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Oud papier
De volgende papiercontainer wordt geladen op donderdag
15 maart om 19.00 uur wordt de papier container weer
geladen. Hiervoor zijn de volgende families ingeroosterd.
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School van de week - JOGG
Vanaf week 3 organiseert Jongeren Op Gezond Gewicht
(JOGG) Midden-Drenthe de actie ‘School van de Week’.
Elke week wordt er een basisschool verkozen tot ‘School
van de Week’. Alle leerlingen van deze basisschool
kunnen in de desbetreffende week met 50% korting
zwemmen bij de zwembaden in Midden-Drenthe. Dit zal
zijn op de woensdag of zaterdagmiddag. Alle basisscholen
in de gemeente komen aan de beurt tijdens de actie. Met
de actie wil het JOGG-team de kinderen stimuleren om
meer te bewegen en om de zwemveiligheid en het vrij
zwemmen te stimuleren. De kinderen zullen in de
desbetreffende week een kortingskaartje meekrijgen naar
huis en mogen die week met korting zwemmen. Dit
initiatief is tot stand gekomen door de zwembaden en
JOGG Midden-Drenthe. Er wordt gehoopt dat zoveel
mogelijk kinderen gebruik van dit leuke aanbod. Het zal
natuurlijk leuk zijn als uw kind met vriendjes en
vriendinnetjes een leuke middag gaat zwemmen! (Let op!
Kinderen, die niet in het bezit zijn van een zwemdiploma,
zijn verplicht om met volwassen begeleiding naar het
zwembad toe te komen).
De week waarin de G.A. de Ridderschool ‘School van de
Week’ zal zijn is: WEEK 10, 5 t/m 11 maart.

Kinderopvang
Vorige week was het Valentijn. Er zijn bij de
Lieveheersbeestjes, de Bijtjes en zelfs bij de Tovertuin
heel veel hartjes geknutseld. Bij de bijtjes hebben we het
over liefde gehad en op de vraag wat betekent een hartje?
Ben je dan boos of verdrietig? Antwoordde Quinn: Nee
dan ben je blij, want als je blij bent groeien er hartjes..
Bij de Lieveheersbeestjes is er flink gebakken, koekjes en
cupcakes. Ze kregen hulp van Jolijn van de Tovertuin. Nu
wij als groepen naast elkaar zitten hebben wij vaker de
deuren open en komen de kinderen even buurten of
stiekem even gluren, erg leuk en gezellig.
Ook wordt er weer volop buiten gespeeld, en af en toe
lopen we een rondje dierenweide om heerlijk een frisse te
neus halen.
Deze week wordt het Puk thema ‘Hatsjoe’ afgesloten. Na
de voorjaarsvakantie starten we met het Puk thema: ‘ik en
mijn familie’. Ook gaan we alvast bezig met de lente en
Pasen.
Bij de Bijtjes is Zora erbij gekomen wij wensen haar veel
speelplezier bij ons.
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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.
Voorjaarsvakantie activiteiten Dwingelderveld
Nieuwbrief Bibliotheek
Brief Sponsorloop

Wij wensen u een

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

De volgende nieuwsbrief verschijnt: 8 maart
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