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Datum
19 juli

Activiteit
Oud papier

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
Bijlagen
opgave-inschrijving-roefeldag-2018
giga-kids-typecursus.pdf
Oud papier
Donderdag 19 juli 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. Pietras, fam. Plagmeijer, fam. Poelarends, fam. Van
Raaij, fam. Raven, fam. Roddenhof, fam. Van Ruijven,
fam. Ruiter, fam. Salman, fam. Schans, fam. Schippers,
fam. Scholten.

Schoolplein
Het is alweer een aantal maanden geleden dat de kinderen
een mooi bedrag bijeen hebben gelopen voor het
schoolplein. De werkgroep die zich inzet voor de
herinrichting (vergroenen) is laatst bijeen geweest en is
druk bezig om plannen te maken. Omdat het plein van de
gemeente is hebben we geregeld overleg. Er zijn richtlijnen
vanuit de gemeente over hoeveel recht we hebben op
speeltoestellen. We zitten daar nu ruim boven. Het aantal
speeltoestellen zal worden teruggebracht tot het aantal dat
we mogen hebben. Door een andere inrichting en gebruik
van materialen gaan we ervoor zorgen dat het speelplezier
niet afneemt, maar juist gaat toenemen. Volgende week
gaan we op locatiebezoek bij een ander IKC, dat het
schoolplein heeft heringericht, om inspiratie op te doen en
voor tips en suggesties. Dit najaar zullen we beginnen met
de eerste aanpassingen op het plein. We houden u
hiervan op de hoogte. Als u het leuk vindt om mee te
denken (of uit te voeren), dan bent u van harte welkom in
de pleinwerkgroep. U kunt dat doorgeven aan Simon Bijl
(simon.bijl@kitsprimair.nl )
Ingezonden MR
Met Simon Bijl is er gesproken over het aantal groepen
waarmee het nieuwe schooljaar van start zal gaan. De
beschikbare ruimte voor het groeiend aantal groepen wordt
langzaam aan te weinig. In het nieuwe schooljaar zullen
we dit onderwerp weer op de agenda plaatsen van de
eerste vergadering na de zomervakantie. Een ander punt
van zorg is de temperatuur in een aantal lokalen zodra de
zomer zijn intrede doet. De maatregelen die daarvoor
genomen worden, vormen de komende tijd een punt van
aandacht voor de MR. Op dinsdag 17 juli houdt de MR de
laatste vergadering van dit schooljaar.

email MR: mr.gaderidderschool@kitsprimair.nl
email OR: or.gaderidderschool@kitsprimair.nl
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Schooljaar 2018-2019
We hebben de formatie voor het komend schooljaar bijna
rond. Zodra we deze definitief klaar hebben, dan wordt u
hierover geïnformeerd. Het komend schooljaar starten we
met 15 groepen (dat is er één meer dan bij de start van dit
jaar). Wat betreft de groepsindeling zal er voor veel
groepen niet veel veranderen. Momenteel hebben we twee
grote groepen twee. Het is ons gelukt om het komend jaar
drie groepen 3 te kunnen formeren. Dit heeft als voordeel
dat we dat jaar in kleinere groepen kunnen werken. De
verdeling van de leerlingen is gedaan door de leerkrachten
die de kinderen en de groepen goed kennen. Vanaf de
kerstvakantie starten we weer met een “Puppiegroep” voor
de kinderen die vanaf januari 2019 4 jaar worden. Hierbij
alvast een overzicht van de groepen voor het komend
schooljaar:

Puppiegroep ( start na kerstvakantie)
Vogelgroep groep 1
Vlindergroep groep 1/2
Kikkergroep groep 2
Vissengroep groep 2
Groep 3A
Groep 3B
Groep 3C
Groep 4A
Groep 4B
Groep 5
Groep 5/6
Groep 6
Groep 7
Groep 7/8
Groep 8

Kinderopvang G.A. de Ridder
Het is al weer een aantal weken geleden dat er een stukje
van KC G.A. de Ridder in de nieuwsbrief heeft gestaan.
Natuurlijk hebben wij niet stil gezeten en zijn we druk met
allerlei activiteiten. Het Puk thema knuffels is klaar en we
zijn gestart met het nieuwe thema: Oef wat warm. Puk is
er al helemaal klaar voor en heeft zijn zonnebril en pet al
op. Bij de Lieveheersbeestjes en de Bijtjes wordt al druk
geknutseld, voorgelezen en buiten gespeeld. Wij hebben
ook nog visite gekregen van een hele kleine kikker. Samen
met een paar peuters hebben wij hem naar de vijver terug
gebracht. Ook bij de Tovertuin doen we veel buiten
activiteiten, of we halen de binnen activiteiten naar
buiten… Lekker in de schaduw aan een tafel loomen of
kleuren. Volgende week gaan er een aantal kinderen van
de Tovertuin tennissen op de tennisbaan. Verder genieten
wij van het mooie weer en gaan regelmatig wandelen
zowel naar het dorp of langs de dierenweide waar veel te
zien is. Bij de Bijtjes komt Lisa spelen, van harte
welkom. Zora van de Bijtjes heeft een zusje gekregen.
Papa, mama en Zora van harte gefeliciteerd met jullie
dochter en zusje. Bij de Lieveheersbeestjes heeft Lisa
afscheid genomen, zij is 4 en gaat naar school. Na
schooltijd komt ze gezellig bij de Tovertuin spelen. Nog
een paar weekjes en dan begint de zomervakantie. Wij
hopen dat de zon lekker blijft schijnen. Groeten, KC GA de

Ridder.
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