28-09-2018
Basisonderwijs
Agenda
Datum
3 oktober
4 oktober
5 oktober
10 oktober

12 oktober
16 oktober
17 oktober
22 t/m 28 oktober

Activiteit
DCA Her.centrum Westerbork gr.7/8
Voorstelling “De wolf is terug” gr.5/6
Oud papier ouders gr.7/8
DCA Drents Archief vlinders/vogels
DCA Drents Museum gr.4
DCA De Buitenplaats gr. 5
DCA Her.centrum Westerbork gr.8
Voorstelling Theatra 3 /4
DCA Drents Archief kikkers/vissen
DCA Drents Museum gr.3
Workshops Science Wolfsbos gr.8
Fietsencontrole gr. 4 t/m 8
De Buitenplaats gr. 6
Techniek Bedrijventour Strijker
Westerbork gr. 5/6
Herfstvakantie

Nieuws van de directeur
Beste ouders/verzorgers/vrijwilligers,
Op 3 september zijn de lessen weer begonnen. Het is
altijd weer even spannend als de vakantie is afgelopen.
Hebben alle kinderen een goede vakantie gehad? Is er
niks vervelends gebeurd? Hoe bevalt het in de nieuwe
groep? Nu de eerste weken voorbij zijn lijkt de vakantie
alweer zolang geleden.
Binnen ons team hebben we een aantal nieuwe
medewerkers mogen verwelkomen die kleur komen geven
aan ons IKC. In de vorige nieuwsbrief hebben ze zich
voorgesteld. We zijn heel blij dat het gelukt is om goede
medewerkers te vinden. Vanwege het lerarentekort is dat
niet meer vanzelfsprekend.
Iedereen een goed schooljaar gewenst.
Mede namens het gehele team, Simon Bijl, directeur IKC.

Schooltijden
Bij een aantal ouders was nog niet duidelijk hoe de
schooltijden zijn. Vanaf dit schooljaar beginnen we ’s
ochtend om 8.30 uur. De reden hiervoor is dat we weer de
oorspronkelijke starttijd hanteren.
De afgelopen paar jaar begonnen we 5 minuten eerder om
onderwijstijd te compenseren i.v.m. de overgang naar het
continurooster. We hebben nu voldoende gecompenseerd
om weer op de normale tijd te beginnen.
De eerste bel gaat om 8.25 uur en de lessen beginnen om
8.30 uur.
Schoolplein
Hierbij een update over de ontwikkelingen voor de
herinrichting van het plein.
In de week voor de vakantie kreeg de pleinwerkgroep van
een medewerker van de gemeente te horen dat in de
vakantie een aantal speeltoestellen zou worden verwijderd
vanwege de veiligheid. Deze
toestellen en valondergrond
zouden niet door de jaarlijks
keuring komen. De werkgroep
kreeg te horen dat er een nieuw
schommel en
duikelrek komt en kon een klimtoestel kiezen. Deze worden op
korte termijn geplaatst. Dat speeltoestellen veilig moeten zijn bleek
wel uit een ongeluk dat op het
plein was gebeurd. Eén van de
baskets viel na de vakantie om
tijdens een pauze. Een leerling
kreeg deze tegen haar arm. Het
had veel ernstiger kunnen aflopen. Dit najaar willen we al
een aantal zaken op het nieuwe plein aanpakken. We
willen bomen en bosplantsoen aanplanten. Doel van de
sponsorloop was “vergroenen” van het plein. Verder willen
we een begin maken met het glooiend speellandschap. In
het voorjaar van 2019 willen we de fietsen op een andere
plek gaan plaatsen, zodat deze niet meer midden op het
plein staan, maar aan de rand. Bij de gemeente hebben
we het verzoek ingediend om ons te ondersteunen voor
een Tiny Forest. https://www.ivn.nl/tinyforest
Reis naar Kenia
Van 26 september tot 7 oktober ben ik (Simon Bijl) niet
aanwezig. Ik ga dan samen met een groep schoolleiders
naar Kenia. Het doel van de reis is om samen met
Keniaanse schoolleiders te werken aan de
schoolontwikkeling in Kenia. Ik heb er veel zin in om mijn
bijdrage te leveren en hoop veel te leren en nieuwe
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inzichten te krijgen. Deze reis wordt georganiseerd door
Teachers 4 Teachers.
Als u tijdens mijn verblijf vragen heeft, dan kunt u contact
opnemen met de groepsleerkracht.
Over Teachers 4 Teachers
Teachers4Teachers is een organisatie van vrijwilligers met
als doel de onderwijsontwikkeling in Kenia te bevorderen.
Wij brengen onderwijsgevenden uit Nederland en Kenia
met elkaar in contact. Wij werken samen met ongeveer
320 scholen in Kenia in de kustprovincie Kwale ten zuiden
van Mombasa. In Kenia werken wij nauw samen met de
regionale Keniaanse overheid die ons programma heeft
opgenomen in haar onderwijsprogramma. In Nederland
ondersteunt een aantal schoolbesturen ons werk in Kenia
financieel en door personele inzet. Twee keer per jaar
organiseren wij een reis van 12 dagen naar Kenia, waarbij
leerkrachten en directeuren samen workshops geven aan
Keniaanse collega’s. http://www.teachers4teachers.nl/
https://youtu.be/lJ9uh4AOAgY
Oproep Pleincommissie
We zijn op zoek naar ouders / bedrijven die ons kunnen
helpen bij de volgende zaken:
Ouders die ons kunnen helpen met advies, aanschaf en
aanplant bomen en bosplantsoen. Ouders die ons kunnen
helpen met grondwerk (aanvoer grond,
graafwerkzaamheden, frezen ). Bedrijven die onderdelen
van ons plein zouden willen sponsoren (bomen,
picknicktafels, grondwerk, boomstammen, …). In de
pleinwerkgroep zitten momenteel 2 ouders en een 4
leerkrachten. We zijn nog op zoek naar extra ouders die
ons kunnen ondersteunen. Reacties graag mailen aan
simon.bijl@kitsprimair.nl of loop even binnen.
DCA
De Drentse Cultuuracademie gaat weer
volop van start in oktober. Dit houdt in dat
alle groepen dit schooljaar een bezoek aan
een culturele instelling brengen. Ter
voorbereiding worden er in de klas
aansluitende lessen gegeven.
Voor meer informatie: http://drentsecultuuracademie.nl/
Nieuws uit de kleutergroepen
De komende weken werken wij rondom het thema van de
Kinderboekenweek: Vriendschap. Hierbij staat het
prentenboek “Kom erbij” centraal. De kinderen kunnen
voor de lettermuur voorwerpen met de beginletter “V”
meenemen.
Het bezoek aan het Drents Archief (zie agenda) gaat over
de tijd van opa en oma. “ Het meisje met de hoepel.”
Oproep: kinderkleding kleuters
In de kleutergroepen hebben we regelmatig droge kleren
nodig, als er eens een ongelukje gebeurt. We zijn op zoek

naar zowel jongens- als meisjesondergoed,
(jogging)broeken en truien/shirts. Dit kan bij de
leerkrachten ingeleverd worden. Alvast hartelijk dank!
Afscheid Henriëtte Moes
Soms is het inderdaad tijd
voor een nieuw avontuur.
Na 22 jaar als groepsleerkracht te hebben gewerkt
heb ik besloten dat het tijd
werd om mijn horizon te
verbreden. Binnen Kindcentra
Kits Primair ontstond afgelopen jaar een functie voor een
pedagogisch beleidsmedewerker/coach voor de
kinderopvang. Op deze functie heb ik gesolliciteerd en ik
ben het geworden. Totaal iets nieuws en het bevalt al
goed. Wat ik wel zal gaan missen is de band die je ieder
jaar met een kind opbouwt en het van betekenis kunnen
zijn voor het kind. Ik wil de ouders dan ook graag
bedanken voor het feit dat u mij de afgelopen jaren uw kind
heeft toevertrouwd. Aan de kinderen wil ik graag
meegeven dat ik dankzij hen kan terugkijken op erg
waardevolle herinneringen.
Tot ziens en met vriendelijke groet, Henriette Moes
Nieuws vanuit KC GA de Ridder
De zomervakantie zit er alweer een paar weken op en wij
zijn op het kindercentrum weer volop bezig. Na de vakantie
zijn de Lieveheersbeestjes en de Bijtjes gestart met het
Puk thema: welkom.
Tijdens dit thema
besteden wij
aandacht aan vaste
ritmes, dagindeling
op de groep .We zijn
al druk aan het
knutselen, verhaaltjes aan het lezen en zingen.
Puk van de Lieveheersbeestjes gaat met meester Simon
mee op reis naar Kenia. Hij is best zenuwachtig maar wij
denken dat het helemaal goed komt. Veel Plezier, Puk.
In oktober ( 3 t/m 14) is er weer de kinderboekenweek.
Uiteraard besteden wij daar ook aandacht aan. Het thema
is Vriendschap.
Na de vakantie is Sharona weer bij ons gekomen. Vorig
jaar heeft ze al stage gelopen tot december en nu blijft ze
tot volgend jaar zomervakantie. Ze is op maandagochtend
op de peuteropvang, maandagmiddag op de NSO en op
dinsdag de hele dag op het KDV.
We hebben tijdens en voor de vakantie afscheid genomen
bij de Bijtjes van Ruud, Silvi en Jomi. Zij zijn nu 4 jaar en
gaan naar de basisschool. Isa van de Lieveheersbeestjes
is ook 4 en gaat ook naar de basisschool.
We willen de volgende kinderen WELKOM heten op de
volgende groepen:
Bij de Lieveheersbeestjes: Bas en Fleur.
Bij de Bijtjes: Daniel, Thijs, Noah, Mirthe en Cedric.
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Bij de Tovertuin: Roos, Sarissa, Rosalie, Coen, Tom,
Rosalie,Jasmijn, Silvi en Isa.
Wij wensen alle kinderen een hele fijne tijd toe bij ons.
Jayson van de Bijtjes heeft een broertje gekregen. Wij
willen papa ,mama en Jayson feliciteren met de geboorte
van Aaron.

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

Gevonden voorwerpen KC GA de Ridder:
Er hangen
en liggen
nog
allemaal
jassen,
kleding op
de groep
(zie foto)
misschien
vergeten?

Oud papier
Donderdag 4 okt. om 19.00 uur wordt de papiercontainer weer geladen. Hiervoor is groep 7/8
ingeroosterd. Mocht er die avond iets zijn dan kunt u
contact
opnemen
met
coördinator
Roel
Vegt
(r.vegt1@telfort.nl), telefoon: 06-42211127.
Nieuwe redactie

Nieuws vanuit de MR
De medezeggenschapsraad is het schooljaar weer
begonnen met de eerste vergadering op 17 september.
Naast de reguliere agenda-onderwerpen hebben we met
Simon uitgebreid stilgestaan bij de het binnenklimaat op
onze school. Met name in de laatste weken voor de
zomervakantie liet het binnenklimaat in de losse units
vanwege de langdurig hoge temperatuur ernstig te wensen
over. De zorgen over het binnenklimaat gaan echter verder
dan dat. Ook in de rest van school zijn meerdere
aandachtspunten, waaronder uiteraard ook de hygiëne op
de toiletten. Namens de ouders heeft de MR zijn zorgen
hierover geuit bij Simon, maar ook bij de directie van Kits
Primair. Ook zal de MR bij de verantwoordelijke wethouder
vragen om aandacht voor deze situatie. Inmiddels is
duidelijk dat de GGD een breed onderzoek naar het
binnenklimaat in onze school gaat doen, waarvan de MR
natuurlijk graag op de hoogte blijft. Op de laatste
oudertevredenheidspeiling is naar onze mening een lage
respons geweest: slechts 22% van de ouders heeft de
enquête ingevuld. De oudertevredenheidspeiling biedt juist
voor de oudergeleding in de MR aanknopingspunten in de
gesprekken met de schooldirectie. Zijn er nog zaken die u
graag met de MR wilt delen? Naam dan contact met ons
op door een mailtje te sturen naar
mr.gaderidderschool@kitsprimair.nl.

Tot en met het afgelopen schooljaar werden de
Spiekbriefjes door een medewerker van de Centrale
School Administratie gemaakt en verzonden. Kopij
daarvoor werd aangeleverd door directie en medewerkers
IKC G. A. de Ridder, leerlingen, OR, MR en anderen. De
CSA blijft het verzenden voor hun rekening nemen. Voor
de samenstelling is een nieuwe redactie in het leven
geroepen. Dat zijn Ina Andringa en Mirjam Deuten,
leerkrachten IKC. Voor iedereen die kopij wil aandragen is
er een nieuw in het leven geroepen e-mail adres:
Nieuwsbrief.gaderidder@kitsprimair.nl
In ieder Spiekbriefje wordt vermeld wanneer de volgende
verschijnt. Meestal is dit eind van de maand; soms aan het
begin. Kopij graag tijdig insturen.
Verschijningsdata Spiekbriefje 2018-2019
19 oktober, 30 november, 21 december, 1 februari, 1
maart, 29 maart, 18 april, 24 mei, 28 juni.

Bijlage
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.




nieuws-uit-de-bieb-kinderboekenweek.pdf
rid-in-beilen.pdf

email MR: mr.gaderidderschool@kitsprimair.nl
email OR: or.gaderidderschool@kitsprimair.nl
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Nieuws uit Beilen en omstreken
Muziekcursus AMDG
Muziekvereniging AMDG
organiseert voor kinderen vanaf
ongeveer 7 jaar (groep 4 en 5)
de 1-jarige muziekcursus,
MusicKids (voorheen Algemene
Muzikale Vorming -AMV-). Deze
cursus is een eerste muzikale
basis en zeker aan te bevelen
voor de algemene ontwikkeling
van uw kind. De cursus zal in
de derde week van september starten en wordt gegeven
door een gediplomeerde docent van AMDG in clubgebouw
‘De Notenkraker’. Aan alle kinderen van de groepen 4 en 5
is inmiddels ook een formulier met informatie uitgedeeld.
Voor meer informatie en opgave kunt u contact opnemen
met Gea Schraa (0593-540633 of
gea.schraa@kpnplanet.nl)

De lessen worden gegeven op dinsdagmiddag van
14.30-15.15 uur in zaal 3 van in de blauwe hal van de
Drenthehal.
Het halen van een zwemdiploma voor je kind is voor veel
ouders de normaalste zaak van de wereld en hoort bij de
opvoeding. Het halen van een beweegdiploma is nog niet
zo vanzelfsprekend, maar wel erg belangrijk voor de
motorische en sociale ontwikkeling van een jong kind.
Samen met de KNGU zorgt FIT Beilen ervoor dat kinderen
op jonge leeftijd óók een beweegdiploma kunnen halen. Dit
kan zelfs ondersteunend zijn voor het behalen van het
zwemdiploma, veel voor het zwemmen benodigde
vaardigheden worden op de gymlessen aangeleerd.
Kom dus langs en doe mee!

Vriendinnendag ST Beilen/FIT Boys
ST Beilen/FIT Boys houdt zondag 7 oktober van 10.00 tot
13.00 uur een vriendinnendag voor alle meiden uit MiddenDrenthe op Sportpark Noordwest in Beilen. Alle meiden die
enthousiast worden van het damesvoetbal of wil een keer
kijken hoe het allemaal gaat wees welkom op onze
vriendinnendag. ST Beilen/FIT Boys
heeft Football Skills Drenthe bereid
gevonden voor de deelneemsters een
training te verzorgen in verschillende
vormen op voetbalgebied. Football
Skills Drenthe; Niels Maagd; dit is
alweer de derde keer dat wij dit als
Football Skills Drenthe organiseren in
Midden Drenthe en zien telkens een
groei aan deelneemsters die graag mee
willen doen aan deze clinics. Het
vrouwenvoetbal leeft in Midden Drenthe en zien dat er veel
groei in zit in Midden Drenthe. Ook leden van de ST
Beilen/FIT Boys zijn natuurlijk welkom en hopen dat ze een
vriendinnetje meenemen. Wij werken wel met een
verplichte opgave om zo de groepen in te kunnen delen op
leeftijd. De deelname is gratis en ieder meisje vanaf 6 jaar
is welkom. Opgeven kan via nielsmaagd@gmail.com of
telefoon 0624503316
Kleutergym FIT Beilen
Ga jij al naar groep 1 of 2? Dat betekent dat je groot
genoeg
bent om mee te mogen doen
met de gymnastieklessen voor kleuters bij FIT Beilen. In
deze
les oefenen we samen verschillende onderdelen van het
bewegen. Na 10 tot 20 lessen kun je dan het
Beweegdiploma halen!

Het volgende Spiekbriefje ontvangt u
op vrijdag 19 oktober
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