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Activiteit
Oud papier

Beste ouders/verzorgers/vrijwilligers,
Een goede samenwerking tussen ouders en IKC is van
groot belang. We willen allemaal het beste voor onze
kinderen, zodat ze zich veilig kunnen ontwikkelen en een
stevige basis leggen voor hun toekomst. "It takes a village
to raise a child" is een Afrikaans gezegde waarmee
bedoeld wordt dat bij het opvoeden en leren van kinderen
alle mensen in de directe omgeving van het kind betrokken
zijn. Hierbij als bedankje willen we alle vrijwilligers
uitnodigen voor een koffieochtend op het IKC. Deze is op
woensdag 18 juli vanaf 11 uur in de centrale ruimte.
Tijdens deze bijeenkomst kunt u onder het genot van
koffie/thee en iets lekkers met elkaar bijpraten.
We hopen dat het u lukt om hierbij aanwezig te zijn en zo
niet, dan alvast een goede vakantie gewenst en mogen we
hopelijk het komend schooljaar weer rekenen op uw hulp.
Vriendelijke groet,
Mede namens het gehele team,
Simon Bijl
Directeur IKC G.A. de Ridder

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 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.

Vakantie

De vakantie staat
voor de deur en we
wensen iedereen een mooie vakantie! De kinderopvang
gaat natuurlijk gewoon door en we wensen de
medewerkers van de kinderopvang en natuurlijk de
kinderen heel veel plezier! Tot slot wensen we alle
kinderen een leuk en leerzaam schooljaar 2018-2019 en
hopen iedereen weer te zien op maandag 3 september.

Bijlage


taalspelletjes-voor-de-vakantie.pdf
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Even voorstellen… Lianne Everts
Mijn naam is Lianne Everts, ik ben (bijna) 33 jaar en woon
samen met mijn vriend en 2 kinderen in Assen. Ik ben
ondertussen 11 jaar in het onderwijs werkzaam, waarvan
ik 9 jaar op een school in Houten heb gewerkt. Afgelopen
schooljaar heb ik als vaste invalleerkracht binnen de
stichting PrimAH in de gemeente Aa en Hunze gewerkt.
Volgend schooljaar kom ik het team van G.A de Ridder
versterken en zal ik voornamelijk in de groepen 3 te zien
zijn. Ik heb er heel veel zin in en hoop u volgend schooljaar
te ontmoeten
Even voorstellen…Ellen Oosting
Mijn naam is Ellen Oosting, ik woon met mijn man en 2
zoons van 5 en bijna 7 jaar in Beilen. Inmiddels ben ik
alweer 13 jaar werkzaam in het onderwijs en heb
verschillende (combi)groepen gedraaid, van de onderbouw
t/m de bovenbouw. Na de zomervakantie start ik in de
groepen 1 en 2. Voor mij weer een nieuwe, leuke
uitdaging! Graag tot ziens!

Even voorstellen…Lucas Tol
Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om me via de
nieuwsbrief aan u voor te stellen.
Mijn naam is Lucas Tol en ik woon in Beilen. Ik heb een
ruime werkervaring in het basisonderwijs en ben in alle
groepen werkzaam geweest op verschillende
basisscholen. Daarnaast heb ik de opleiding voor speciaal
basisonderwijs gevolgd en beschik ik over werkervaring in
het voortgezet speciaal onderwijs. Als adjunct directeur en
locatieleider heb ik diverse managementopleidingen
gevolgd en ben in deze functie / taak op meerdere
basisscholen in Midden-Drenthe werkzaam geweest.
Momenteel geef ik als groepsleerkracht les in groep 5/6 op
de Meester Sieberingschool in Nieuw Balinge. Het
komende schooljaar zal ik op de maandagen op de
Ridderschool gaan werken in groep 5/6 als
groepsleerkracht. Op de overige dagen zal ik als intern
begeleider voor de Ridderschool werkzaam zijn. Ik ben in
het bezit van de IB-opleiding en heb de nodige
werkervaring als intern begeleider op meerdere
basisscholen. Ik verheug me op een goede samenwerking
met de kinderen, u en het schoolteam in het nieuwe
schooljaar op de Ridderschool. Graag tot dan! Met
hartelijke groet, Lucas Tol

Even voorstellen… Marjan Fleere
Mijn naam is Marjan Fleere, ik werk al een aantal jaren op
het Hieker Nust in Hijken. Aankomend schooljaar kom ik
lesgeven op de G. A. de Ridder in groep 4. Ik heb
ondertussen in alle groepen les gegeven en de afgelopen
3 jaar in de combinatiegroep 3/4.
Ik woon samen en heb een dochter en schoonzoon met 3
fijne kinderen. Harmonie en gezelligheid staan bij mij
bovenaan en daarbij lekker eten! Muziek is mij met de
paplepel ingegoten. Zelf speel ik graag piano. Samen
musiceren en zingen vind ik heel leuk. Dat gaan we dan
ook zeker doen in de klas. Ook teken ik graag en vind ik
geschiedenis heel boeiend. Zo, nu weet u al heel wat van
mij. Ik heb veel interesses en deel dit graag met de
kinderen. Ik hoop op een goede samenwerking en heb
veel zin in het komende schooljaar!
Met vriendelijke groet , Marjan Fleere
VakantieBieb gratis App 30 gratis kinderboeken
Elk jaar kan je via de gratis app de Vakantiebieb gratis
boeken downloaden! Je hoeft niet eens lid te zijn van de
bieb! Iedereen kan vanaf 1 juli diverse e-books
downloaden. Een heel goed initiatief en een enorme leuke
actie! Daar ga jij toch ook wel gebruik van maken? Je kan
30 kinderboeken en 5 luisterboeken lezen, tot 31 augustus.
Na 31 augustus is de app niet meer beschikbaar. Dus ga
je op vakantie, dan hoef je geen koffer met boeken mee te
slepen! Dat is toch ideaal? Lekker lezen in je hotel, op de
camping, op het strand, in binnen- of buitenland. Want na
het downloaden van de boeken, heb je geen internet
meer nodig om ze te lezen! Je kunt dan bijvoorbeeld De
Griezelbus van Paul van Loon lezen. Of je kan Kikker en
een heel bijzondere dag van Max Velthuis voorlezen aan
de kleintjes. Voor de leeftijd van 6-9 jaar is er o.a. Emiel
van de Hazelhoeve van Astrid Lindgren (de schrijfster van
Pippi Langkous). Hele leuke titels dus, die je echt niet wil
missen! Wil je weten welke gratis boeken luisterboeken er
precies verschijnen? Kijk dan op de website van De
Bibliotheek Online
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