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Basisonderwijs
Agenda
Datum
2 november
3 november
6 november
7 november
10 november
13 november
14 november

Activiteit
Bibliotheekbezoek groep 6
Contactavond oudergesprekken
Finale voorleeswedstrijd gr. 7 en 8
Korfbalclinic kleutergroepen
Boek en bieb – groepen 2
Contactavond oudergesprekken
Techniek Wolfsbos groep 8b
Korfbalclinic groep 3a en 3b
Korfbalclinic kleutergroepen
Korfbalclinic groep 3a en 3b

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 2 november 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.
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fam.
Boonstra
Coördinator Roel Vegt (r.vegt1@telfort.nl; 06-42211127)

Fietscontrole
Maandag 16 oktober kwamen vijf vrijwilligers van VVN, de
fietsen van de groepen 4 t/m 8 controleren.
Met assistentie van vier ouders is er rond half 9 gestart en
om 10.00 uur waren er zo’n 205 fietsen gecontroleerd
De cijfers:
- 205 fietsen gecontroleerd
- 80 % hiervan goed gekeurd als dagfiets
- 62 % tevens goed gekeurd als fiets waar ook de
verlichting klopte, zodat er ook bij schemer en donker
veilig op weg gegaan kan worden.
- 19 kinderen zonder fiets of ziek thuis
Veel voorkomende mankementen zijn:
- verlichting werkt niet of niet aanwezig
- onvoldoende of geen reflexief in de wielen
- geen bel of kapotte bel
- handvatten die los zitten of stuk zijn
Wat mensen niet altijd beseffen is dat goede handvatten
voor de fiets heel belangrijk zijn om goed grip te houden
op je stuur en dus ook op de weg.
Een gat aan het uiteinde betekent dat kinderen hun vingers
hierin kunnen doen. Soms zitten hier scherpe randen van
het stuur. Maar nog gevaarlijker is dat je er in blijft vast
zitten, je gaat aan je stuur trekken, wiebelen, vallen... enz

Op 1 november heeft er een herkeuring plaatsgevonden
van fietsen die in eerste instantie niet waren goedgekeurd.
Er waren 77 fietsen die gerepareerd moesten of waarvan
het kind de fiets niet mee had de eerste keer (19). Er zijn
nog 22 fietsen goedgekeurd, 40 waren er niet gerepareerd
en de rest had geen fiets mee.
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Hunebedmuseum
In het kader van de Drentse Cultuur Academie zijn de
groepen 3 en 4 op vrijdag 13 oktober jl. naar het
Hunebedmuseum in Borger geweest. De kinderen hebben
daar van alles geleerd over het leven van
de hunebedbouwers. Hoe maakten de
mensen vroeger vuur? Wat aten de
mensen vroeger? Hoe zagen de huizen er
vroeger uit? De kinderen hebben zelf ook
mogen proeven aan een brandnetel en
hebben mogen schieten met pijl en boog.
Ook is er een bezoek gebracht aan het grootste hunebed
van Drenthe. En wie weet nog hoeveel hunebedden er in
Drenthe staan?
Rond half 2 waren we weer terug op school met heel veel
nieuwe informatie. Kortom: een geslaagde excursie!

Bedrijvenbezoek groep 5 en 6
Op dinsdag 17 oktober vertrokken de sologroepen 5 en 6
op de fiets naar metaalbedrijf Van Egten. Bij aankomst
kregen alle leerlingen ter bescherming een helm en een
bril op. Tijdens de rondleiding konden de leerlingen zien
hoe je moet lassen, welke machines het bedrijf heeft en
hoe een pennenbakje gemaakt wordt. Als verrassing
kregen de leerlingen een pennenbakje van metaalbedrijf
Van Egten met pen en notitieblokje mee naar huis. Alle
leerlingen waren enthousiast, en sommigen willen
misschien later wel werken bij het bedrijf! Kortom, het
bedrijf heeft een leuke indruk achtergelaten!

Sinterklaashulpdiploma
Op 18 november a.s. is het weer zover: Sinterklaas is weer
in ons land!
Op maandag 20 november mogen de kinderen uit de
kleutergroepen en de groepen 3, 4 en
4/5 hun klim- en klautertechnieken
laten zien. En wie weet.. verdienen ze
daarna wel het Sinterklaashulpdiploma!
De peuters mogen deze morgen ook
mee doen.
De kinderen uit de bovenbouw (groep
5 t/m 8) komen ook in aanmerking voor het
Sinterklaashulpdiploma. Zij mogen hun technieken tonen
op dinsdag 28 november. Om het Sinterklaashulpdiploma
te behalen is geen speciale kleding vereist. Wel is het
mogelijk om in een echt Sinterklaas- of Pieten pak naar
school te komen.
Oud papier
De volgende papiercontainer wordt geladen op donderdag
23 november om 19.00 uur wordt de papier- container
weer geladen. Hiervoor zijn de volgende families
ingeroosterd.
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Kinderopvang
Vorige week, tijdens de
herfstvakantie,
hebben de
kinderen van de Tovertuin een
Halloween feest gehad. Er
zijn verschillende activiteiten
geweest en we hebben
lekkere dingen gehad. Ook
kregen de kinderen een echt
Heksendiploma
of
Tovenaarsdiploma.
Na de herfstvakantie zijn wij
gestart met het nieuwe thema Reuzen en Kabouters. Met
dit thema werken we tot 1 december. Verder zijn de
lieveheersbeestjes en de Bijtjes begonnen aan de
lampionnen voor Sint Maarten.
Op maandag 30 oktober kwam de mevrouw van de
peuterdans
en
hebben
de
kinderen
van
de
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Lieveheersbeestjes en de Bijtjes gedanst. Het was
eigenlijk wel meer dan alleen dansen, er werd ook muziek
gemaakt en we mochten zelfs Simeon aaien, een hele
lieve zachte kruisspin.

Bijlagen bij de nieuwsbrief:
Bijlagen bij de nieuwsbrief worden als link toegevoegd aan
de nieuwsbrief. Via deze link worden de bijlagen op de
website geopend.

Bij de Bijtjes komen Tom en Jayson spelen.

Er zijn deze keer geen digitale bijlagen.

Bij de Tovertuin komt Damian spelen. Wij heten ze van
harte welkom op KC GA de Ridder.

Bij de Bijtjes heeft Lieke afscheid genomen zij gaat
naar de basisschool.

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

De volgende nieuwsbrief verschijnt: 16 november
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