05-04-2017
Basisonderwijs
Agenda
Datum
06 april
10 april
11 april
13 april
17 april
17 en 18 april
18 april
20 april
27 april tm 11mei

Activiteit
Blazersklas groep 6
Slotvoorstelling Leesvirus
groep 5 en 6 - bibliotheek
Schoolvoetbal groep 7 en 8
Blazersklas groep 6
Workshop uitjes maken gr.4, 4/5 en 5
IEP-toets groep 8
Blazersklas – grote hal
Koningsspelen
Meivakantie (incl. koningsdag en hemelvaart)

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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Schoolfotograaf
Op 26 april komt de schoolfotograaf op school. Er worden
dit jaar alleen groepsfoto’s gemaakt en geen portretfoto’s.
Verdrietig nieuws
Op maandag 26 maart kregen we het verdrietige nieuws
dat op 25 maart onze collega Clara Postma na een kort
ziekbed is overleden.
Clara werkte op ons IKC als schoonmaakster. Zij was een
vriendelijke hardwerkende vrouw die zich enorm inzette
om het gebouw schoon te maken. Daarnaast was ze zéér
betrokken bij het team.
Na kerstvakantie heeft ze nog een paar weken gewerkt,
maar door haar ziekte was dat al snel niet meer mogelijk.
We gaan haar missen als mens en collega.
Bezoek aan de Kolk
Op maandag 26 en dinsdag 27 maart hebben alle kinderen
van de groepen 5 en 6 een bezoek gebracht aan theater
de Kolk in Assen. Daar maakten ze een eigen
reclamefilmpje. In de klas hadden de kinderen voorlichting
gekregen over wat reclame is en wat de bedoeling hiervan
is.
Na deze lessen hebben de kinderen in kleine groepjes een
niet bestaand voorwerp bedacht. Ook moest de groep een
naam voor het bedrijf bedenken die dit product zou
verkopen. En ze moesten een logo ontwerpen voor dit
bedrijf.
De kinderen gingen met de bus naar Assen en werden
opgewacht in de kleine theaterzaal van de Kolk. Allereerst
moesten ze een warming-up doen, zodat ze een beetje
wisten wat er van hen werd verwacht bij het toneelspelen.
Daarna moesten ze een story-board maken. Toen dit klaar
was kreeg elke groep een iPad en konden de opnames
beginnen.
Binnenkort worden de filmpjes naar school opgestuurd.
Dan kunnen de kinderen de resultaten van deze zeer leuke
workshop bekijken.
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Grote Rekendag
Vorige week woensdag, 28 maart, deden de leerlingen van
groep 1 t/m 8 mee aan de Grote Rekendag.
In alle groepen is gewerkt rondom het thema ‘verhuizen’.
Het was passen, meten en wegen met verhuisdozen en
van alles wat je erin kan doen.
In de bovenbouw werd de ochtend afgesloten met een
Zweeds renspel waarbij in tweetallen punten konden
worden verdiend door (snel) sommen uit te rekenen.

Kinderopvang

We kijken terug op een leuke en leerzame dag die
helemaal in het teken stond van rekenen!

Na een aantal regenbuien was het 's middags droog maar
er lagen allemaal plassen. Een aantal jongens van de
Tovertuin waren erg creatief geweest, super leuk om te
zien.

Oud papier
De volgende papiercontainer wordt geladen op woensdag
25 april Hiervoor zijn de volgende families ingeroosterd.
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De afgelopen twee weken zijn we druk bezig geweest met
Pasen en het thema ‘ik en mijn familie’
De Bijtjes en de Lieveheersbeestjes hebben eieren
versierd, lekkere dingen gegeten, eieren gezocht en zelfs
gevulde eieren gemaakt. Ook de kinderen van de
Tovertuin hebben op een middag gevulde eieren gemaakt
en natuurlijk ook geproefd.

Het thema ‘Ik en mijn
familie’ is erg populair
vooral de foto's die de
kinderen mee hebben
genomen van huis. Bij
de Lieveheersbeestjes
hebben ze zelfs de
familie gemaakt van klei.
De Bijtjes hebben Puk
na gekleid.
Ook hebben we visite gehad van het broertje van Enzo.
De kinderen zaten bij hem en vonden het erg leuk een
baby op de groep. Bij de Bijtjes hebben we afscheid
genomen
van
Quinn
en
Simon
en
bij
de
Lieveheersbeestjes van Brenden. Quinn, Simon en
Brenden gaan naar de basisschool. Heel veel plezier
jongens.
Brenden en Quinn komen straks ook bij de Tovertuin
spelen, erg gezellig.

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.
Koningsspelen.
Op vrijdag 20 april worden de
Koningsspelen gehouden. In de bijlage
vindt u informatie hierover en kunt u zich
aanmelden voor hulp.
Bijlage koningsspelen
email MR: mr.gaderidderschool@kitsprimair.nl
email OR: or.gaderidderschool@kitsprimair.nl

De volgende nieuwsbrief verschijnt: 19 april

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:

