22-03-2017
Basisonderwijs
Agenda
Datum
23 maart
28 maart
30 maart en 2 april
3 april
4 april
6 april

Activiteit
Blazersklas groep 6
Grote rekendag – alle groepen
Goede Vrijdag en 2e paasdag
kinderen vrij
Verhalenmachine groep 3a en 3b
Techniektour de Vries mechanisatie
Groep 5 en 6
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 5 april 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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Sponsorloop
Vrijdag 9 maart jl. hebben de kinderen van IKC G.A. de
Ridder, bij de dierenweide naast de school, een
sponsorloop gehouden. Met de opbrengst willen team en
ouders het huidige speelterrein rondom de school
vergroenen waardoor natuurbeleving en educatie elkaar
versterken.
Voorafgaand aan de run liepen de kleuters een rondje
langs het parcours bij de dierenweide zodat de dieren
alvast een beetje konden wennen aan de drukte. Daarna
renden de kinderen per groep hun rondjes. Tijdens de
sponsorloop was er behoorlijk wat publiek van ouders,
opa’s en oma’s en andere belangstellenden die de
kinderen aanmoedigden met applaus. Per gelopen ronde
kregen de kinderen een elastiekje om de pols zodat het
aantal gelopen rondjes eenvoudig was bij te houden. De
definitieve opbrengst is op 16 maart bekend gemaakt. De
kinderen hebben een prachtig bedrag bij elkaar gelopen
waarmee het plein heringericht kan worden
De sponsorloop werd
georganiseerd door Jari
Hooyer, student sport en
Beweging
aan
het
Drenthe college. IKC
G.A. de Ridder kan terug
kijken op een geslaagd
evenement.

Paasontbijt
Donderdag 29 maart a.s. wordt het Paasfeest in de
klassen gevierd met een Paasontbijt bij uw kind/kinderen in
de klas. De kinderen beginnen om 08.25
uur met het ontbijt.
Na het ontbijt gaan de groepen 1 & 2
paaseitjes zoeken op het kleuterplein. De
groepen 3 & 4 gaan na het ontbijt
paaseitjes zoeken op het grote plein.
Groep 4 van 4/5 en de groepen 5 t/m 8
gaan ’s middags neutjes schiet'n.
Vergeet u niet uw kind een bordje, beker, bestek,
eventueel een eierdopje en lepeltje mee te geven? Graag
alles in een plastic zak om het gebruikte bord en bestek
weer mee terug naar huis te nemen.
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Schoolfotograaf
Op 26 april komt de schoolfotograaf op school. Er worden
dit jaar alleen groepsfoto’s gemaakt en geen portretfoto’s.
Reclame in de groepen 5 en 6.
De kinderen worden zich in deze lessenserie bewust welke
functie “beeld” heeft in onze maatschappij. Ontdek de
reclamewereld en wat voor invloed reclame heeft op de
wereld waarin wij leven. Het is een lessenserie van 4
lessen. Op school vinden 3 lessen plaats. In “De Nieuwe
Kolk” in Assen gaan de kinderen hun eigen reclame
opnemen. Deze opnames gaan we in de laatste les op
school bekijken.
Maandag 26 maart gaan de kinderen van de solo groep 5
en de kinderen van de combi 5 en de combi 6. Dinsdag 27
maart gaan de kinderen van de solo 6. We gaan met de
bus.
Bibliotheekbezoek
Op donderdag 8 maart gingen de groepen 3 op bezoek in
de bibliotheek van Beilen. Ze hebben daar uitleg gekregen
over de verschillende boeken en waar ze deze in de
bibliotheek kunnen vinden.
Om te oefenen met het
vinden van de juiste
boeken,
hebben ze
opdrachtjes gemaakt.
Natuurlijk mochten de
kinderen ook lezen in zelf
gekozen boeken en werd
er een leuk verhaal
voorgelezen.

Kinderopvang
Op het kindercentrum zijn wij nog steeds bezig met het
thema ik en mijn familie. We krijgen al heel veel foto's van
papa's, mama's, opa's, oma's en natuurlijk van broers
zussen en zelfs huisdieren. Ontzettend leuk we hebben ze
opgehangen of neergezet en de kinderen zijn ook
ontzettend trots op hun familie.
Onze Puk is ook al druk aan het logeren en volgens ons
heeft hij het erg leuk bij zijn logeeradressen.
Vorige week kregen wij visite van Harm van Wiesneus.
Deze meneer heeft de Lieveheersbeestjes en de Bijtjes
voorgelezen in het Drents. Het was een mooi verhaal en
nu weten wij hoe de olifant aan zijn lange slurf komt.
Vorige week heeft onze stagiaire Fleur afscheid genomen
bij de Bijtjes. Wij kregen een lekkere traktatie en wensen
Fleur veel succes op school en met haar examens.
Verder hebben we afscheid genomen bij de Bijtjes van
Delicia en Tess. Tess gaat naar de basisschool en gaat bij
de Tovertuin spelen.
Wij heten Isabel welkom bij de Bijtjes; veel speelplezier.
Binnenkort mogen de kinderen van de Tovertuin mee de
wei in om meer te weten te komen over weidevogels.
(Opgave is nog mogelijk de opgave brieven zijn uitgedeeld
of te verkrijgen bij de pedagogische medewerkers).
Als laatste nog een mededeling: de tijden van de
peuteropvang zijn 's morgens van 8.30 tot 11.30. Het
gebeurt nog wel eens dat er om 8.15 al ouders met
peuters zijn. Wij zijn dan nog niet helemaal klaar met de
voorbereiding.

Oud papier
De volgende papiercontainer wordt geladen op woensdag
25 april Hiervoor zijn de volgende families ingeroosterd.
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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.
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Lokale oudercommissie IKC
Sinds kort is er lokale oudercommissie van kracht op het
IKC GA De Ridder. De oudercommissie heeft een
adviserende rol en denkt mee over uiteenlopende
onderwerpen die spelen op de school en kinderopvang.
Van bijvoorbeeld de herinrichting van het schoolplein, tot
de invulling van de vakantieopvang of de tarieven van de
kinderopvang. De leden van de oudercommissie stellen
zich graag voor. Mocht u vragen of suggesties hebben dan
weet u ze voortaan te vinden.
Ik ben Erna Oud. Getrouwd en
moeder van 2 kinderen. Tim van
4 jaar en Daan van 2 jaar oud.
Vorig jaar zijn we verhuisd van
Noord-Holland naar Drenthe en
dat bevalt ons erg goed. Nog
even geduld en dan verhuizen
we opnieuw, maar dan naar ons
nieuwe huis in Beilen.
Ook de jongens hebben het erg
naar hun zin. Op school en op de opvang. Tim gaat naar
de BSO en Daan gaat naar de Lieveheersbeestjes.
Ze gaan wisselend heen. In verband met mijn werk in de
zorg hebben we een flex contract.
Omdat ik het belangrijk vind om betrokken te zijn bij de
opvang van mijn kinderen zit ik in de oudercommissie.
Als lid en penningmeester van
de oudercommissie wil ik mij
graag voorstellen. Mijn naam is
Moniek Oude Essink. Ik ben de
moeder van Pepijn, Lisa en
Niels en ben getrouwd met
Floris. Onze kinderen gaan
momenteel
op
maandag,
dinsdag en woensdag naar het
IKC, Pepijn naar de VSO/NSO
en Lisa en Niels naar de
kinderopvang.
Ik werk dan ook 3 dagen in de week als groepsleerkracht
in het basisonderwijs, waar ik les geeft aan de kinderen
van groep 1 en 2.

oudercommissie
genomen.

Mijn naam is Danielle de Jonge, ik
ben moeder van 2 lieve kinderen.
Ik werk in de thuiszorg en werk
daardoor onregelmatig.
Mijn beide kinderen gaan hierdoor
naar de kinderopvang/ BSO van
de GA de ridder.
Ik wil graag betrokken blijven bij
hetgeen
er
speelt
bij
de
kinderopvang van mijn kinderen,
vandaar
dat
ik
bij
de
van de kinderopvang zitting heb

Ik ben Hedwig Dekker, en
aangezien alle drie onze kinderen
naar het IKC gaan denk ik graag
mee over zaken waar zij mee te
maken kunnen krijgen. Onze
oudste dochter Luke (6) zit in
groep 3, Tigo (4) is in januari
begonnen in de Puppiegroep, en
Mara (2) gaat naar de dagopvang.
Ik vind het leuk dat ik de kans heb
om via de oudercommissie mijn
inbreng te kunnen geven. Mocht je ook iets onder de
aandacht willen brengen, laat het dan vooral weten.
Mijn naam is Hendriëtte Stadman. Ik ben getrouwd en heb
2 zoontjes, Julian van 3,5 jaar en Kevin van 10 maanden.
Wij wonen nu een jaar in Beilen, plan Nagtegael fase3. Het
bevalt ons hier erg goed!
Ik werk 3 dagen in de week op een reisbureau in
Groningen.
Een
gedeelte
hiervan gaan de kinderen naar
de dagopvang van KitsPrimair,
locatie GA de Ridder.
Ik vind het fijn om als lid van
de oudercommissie direct te
horen wat er speelt en mee te
kunnen denken over de
werkwijze
van
de
kinderopvang.

Ik ben lid geworden van de oudercommissie omdat ik het
interessant vind om als ouder mee te kunnen
denken/praten over diverse aspecten rondom het IKC. Ook
vind ik het belangrijk om nauw betrokken te zijn bij de
opvang
waar
mijn
kinderen
naar
toegaan.
Mochten er vragen of opmerkingen zijn, schiet mij gerust
aan.
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Mijn naam is Bianca Weits. Ik
woon sinds maart 2017 samen
met mijn man en zoon Benjamin
(4) in Beilen. Wij zijn naar Beilen
verhuisd voor de faciliteiten en
het onderwijs.
Ik zet mij graag in voor het
onderwijs zodat de rol van
ouders zichtbaarder wordt.

Het onderwijs begint al bij het kinderdagverblijf en daar
moet een goede basis gelegd worden.
Als voorzitter van de oudercommissie wil ik graag
benadrukken dat wij als oudercommissie graag een stem
willen zijn namens alle ouders. Mochten er vragen of
ideeën zijn laat het ons dan weten.

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

De volgende nieuwsbrief verschijnt: 5 april

Mijn naam is Susanne Jutte.
Met mijn man en onze 2 zoons
wonen wij met veel plezier in Beilen.
Onze zoons, Tobias 8 jaar en Julian 6
jaar, gaan 2x naar de VSO en 1x
naar de NSO.
Het is fijn om samen met andere
ouders een bijdrage te kunnen
leveren aan de ontwikkeling van het
Integrale Kind Centrum!
Voor vragen en suggesties kunt u mij
natuurlijk even aanschieten.
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