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bovenstaande gegevens gedurende het schooljaar door te
geven aan de centrale administratie: csa@kitsprimair.nl

Basisonderwijs
Agenda
Datum
25 mei
29 mei
1 juni
7 juni

Activiteit
Sportdag groep 5 t/m 8
Afsluiting kinderjury / groepen 8
Blazersklas groep 6
Laden papiercontainer

Verkeersouder gezocht
Veilig naar school gaan is iets wat iedereen belangrijk
vindt. Vind je het leuk om je hiervoor in te zetten en iets te
betekenen voor alle leerlingen bij jou op het IKC? Dan is
VVN Verkeersouder worden iets voor jou! Leuke,
praktische activiteiten organiseren om kinderen beter op
weg te helpen in het verkeer.
Je maakt samen met het team, schooldirectie en de MR
plannen voor een verkeersveilige schoolomgeving en voor
goed verkeersonderwijs. Hoe je dat precies doet, vul je
grotendeels zelf in. Misschien vind je het leuk om te
assisteren bij de praktische verkeerslessen. Misschien zet
je je onderhandeltalent in om verkeersonveilige situaties
rondom de school te verbeteren. Wat je talenten ook zijn,
er is altijd een activiteit die aansluit op jouw voorkeuren.
Heb je belangstellen, neem dan contact op met Simon Bijl
(directeur) Het eerste jaar wil Ellen Nijland (de huidige
verkeersouder die na 8 jaar gaat stoppen) helpen voor
ondersteuning.

Meer informatie over verkeersouders:
https://vvn.nl/verkeersouder-worden%20%20%20
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

Oud papier
Donderdag 7 juni 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)
Fam.
Fam
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam
Fam.
Fam.
Fam.

Matser
Matthijssen
Meijer
Meijering
Mekkes
Meppelink
Middelbos
Milankovic
Munting
Niens
Nordholt

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

Schoolreizen groep 1 en 2
Over ruim een maand is het zover.
Alle kleuters gaan dan op schoolreis!
Deze week konden ze al even
“oefenen” met het uitstapje naar de
molen in Makkum. Ze vinden het
reuzeleuk om op pad te gaan met de bus.
Op donderdag 28 juni gaan de Kikkers en Vlinders naar
Nienoord in Leek. De Vissen,
Vogels en Puppy’s gaan op vrijdag 29 juni naar de Drentse
Koe in Ruinerwold.
Verdere informatie volgt t.z.t. Nu
moeten de kinderen alleen nog even
geduld hebben …
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Vioollessen groepen 3
Afgelopen week zijn we begonnen in de groepen 3 met
vioollessen. Dit werd met veel enthousiasme door de
kinderen ontvangen. De komende weken hebben we nog
een paar lessen. Op de muziekavond zullen de kinderen
hun vioolkunsten presenteren.
Boerderijbezoek groep 5 en 6
Donderdag 17 mei zijn de kinderen van groep 5 en 6 naar
boerderij Benning geweest.
Een leuk programma met koeien melken, muizen zoeken
en een tractor van binnen bekijken.
Ook hebben we informatie gekregen over de draaistal en
de oorbel van de koe.
Een leuke en leerzame ochtend.

Bijlagen bij de nieuwsbrief:

football-skills-drenthe
ekh-werving-vakantiegezinnen-2018
zomervoetbalavonden-2018.pdf

mooi en vol trots mochten ze hun foto en de afwerking
mee naar huis.
Deze week is de school weer
begonnen. De Lieveheersbeestjes
en de Bijtjes zijn afgelopen
maandag naar de lammetjes
geweest bij de schaapskooi in
Hijken. De bus was eigenlijk veel
leuker en de buschauffeur had
zomaar buurman en buurman op de
televisies gezet.
Helaas geen lammetjes; gelukkig mochten wij wel de pup
aaien die opgeleid wordt tot schapendrijver en liet de
"boer" zien hoe dit ongeveer gaat. Daarna hebben wij een
boswandeling gemaakt. Best spannend over de
wildroosters en vlak langs de Schotse hooglanders.
Terug natuurlijk weer terug in de bus, waar sommigen
kinderen zelfs in slaap vielen.
Verder zijn wij gestart met het nieuwe Puk
thema: Knuffels. Puk heeft bij de Bijtjes een
knuffel gekregen, daardoor is hij niet meer
alleen als hij gaat slapen en zijn knuffel gaat
ook mee als hij weer uit logeren gaat.
Bij de Tovertuin komt Joeri spelen.
Bij de Bijtjes heeft Tom afscheid genomen
hij gaat naar de basisschool.

Kinderopvang
Tijdens de meivakantie hebben de Lieveheersbeestjes en
de Tovertuin heel veel activiteiten gedaan.
De eerste paar dagen was het weer
niet zo fijn, dus hebben we binnen
spelletjes gedaan. Een klein parcours
met opdrachten.
Gelukkig konden we na deze natte
dagen veel naar buiten en was de zon
erg lekker. Ook veel buitenactiviteiten:
we hebben gewandeld, met water gespeeld, konijnen
geknuffeld, skeeleren en natuurlijk schommelen en in de
zandbak.
Binnen hebben we appelflappen, kersenflappen en pizza’s
gebakken, natuurlijk niet op 1 dag alles tegelijk.
Voor de pizza moesten we ook even naar de winkel om
ingrediënten op te halen. Dit was erg leuk en leerzaam en
ze hebben alles zelf opgezocht, op de band gelegd en
afgerekend.
Tijdens de meivakantie hebben een aantal kinderen ook
een workshop fotografie gedaan. De resultaten zijn erg
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