15-06-2018
Basisonderwijs
Agenda
Datum
19 juni
28 juni

Activiteit
Schoolreis groep 4,5,6
Oud papier

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 belangstelling, 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.

Oud papier
Donderdag 28 juni om 19.00 uur wordt de papiercontainer weer geladen. De onderstaande
ouders/verzorgers zijn 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. Van Olst
Fam. Oort
Fam. Oosterhof
Fam. Oosterloo - Loene
Fam. Oosterloo – Tom
Fan. Oosting
Fam. Oud
Fam. Oude Breuil
Fam. Oude Essink – Olivier, Elianne
Fam. Oude Essink – Pepijn
Fam. Penninga
Afscheid juf Jannie
Van kleuterleidster, naar groepsleerkracht, naar MIB’er,
Veel kinderen in de klas gehad,
Veel kinderen begeleid,
Veel collega’s leren kennen,
Veel veranderingen mee gemaakt,
Nu is het klaar!
Na 42 dienstjaren heb ik het besluit genomen te stoppen
met werken. Van die 42 jaar heb ik 35 jaar met heel veel
plezier, op de G.A. de Ridderschool, nu IKC G.A. de
Ridder, gewerkt. Als u dit afscheid met mij wilt delen, bent
u van harte welkom in de hal van school, op donderdag 19
juli 2018 van 15:30u – 17:00u. Ik wil een ieder voor nu
e
bedanken voor het vertrouwen, misschien tot de 19 en
anders tot ziens,
Hartelijke groet Jannie Drenth

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
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Vakantierooster schooljaar 2018-2019
Herfstvakantie
22 oktober 2018 t/m 26 oktober 2018
Kerstvakantie
24 december 2018 t/m 4 januari 2019
Voorjaarsvakantie
18 februari 2019 t/m 22 februari 2019
Paasvakantie
19 april 2019 t/m 22 april 2019
Meivakantie
23 april 2019 t/m 3 mei 2019
Hemelvaart
30 mei 2019 t/m 31 mei 2019
Pinkstervakantie
10 juni 2019
Zomervakantie
15 juli 2019 t/m 23 augustus 2019

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

Vakantie Bieb
E‐books voor het hele gezin met de Vakantie Bieb
Dankzij de Vakantie Bieb blijven duizenden kinderen in de
zomer doorlezen. Dat is een geweldige
ontwikkeling, want doorlezen in de zomer voorkomt een
terugval van het AVI‐niveau.
De Vakantie Bieb stimuleert kinderen om te lezen tijdens
de zomervakantie en biedt E-books voor
het hele gezin. De app is te downloaden in de App Store
en Google Play Store en is een
zomercadeautje van de Bibliotheek. U hoeft hiervoor geen
lid te zijn. Van 1 juli tot en met 31
augustus kunnen zowel uw kinderen als uzelf genieten van
meer dan 60 E-books.
Winactie
Om het lezen deze vakantie extra leuk te maken voor uw
kinderen, maken ze kans op een iPad mini
door uit te leggen wat hun favoriete E-book uit de
VakantieBieb is en waarom. Informatie over
deelname en spelvoorwaarden vindt u op
www.vakantiebieb.nl.
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