08-03-2017
Basisonderwijs
Agenda
Datum
9 maart
12 maart
13 maart
14 maart
15 maart
16 maart
23 maart

Activiteit
Sponsorloop alle groepen
Workshop selfiemix groep 8a en 8b
Blazersklas groep 6
Start leeskoorts groep 4 en 4/5
1 tegen allen groep 6/7 en 7
Drents voorlezen – diverse groepen
Bank in de klas groep 6
Drents voorlezen – diverse groepen
Blazersklas groep 6
Blazersklas groep 6

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 15 maart 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.
Horsting
fam.
Hulzebosch
Leon
fam.
Hulzebosch
Iris, Britt
fam.
Hummel
fam.
van
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fam.
Iwema
fam.
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Vinn, Daan
fam.
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Lynn, Fleur
fam.
Jager
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fam.
de
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Bram, Meike
fam.
de
Jong
Sylvan, Merle, Dyon
fam.
de
Jong
Thian

Open dag 21 maart (8.30 tot 11.30 uur)
Op 21 maart organiseren we onze jaarlijkse open dag.
Tijdens deze dag bent u van harte welkom om bij ons
binnen te kijken. U kunt ook andere belangstellenden
meenemen die op zoek zijn naar een IKC (opvang,
onderwijs)
Wat is er allemaal te doen?
- Bezoekje aan de groepen (onderwijs,
kinderopvang)
- Koffie ochtend PBS op school / PBS thuis in
gesprek met ouders over positief opvoeden (8.30
tot ongeveer 10.00)
- Informatieplein in de centrale ruimte
(medezeggenschapsraad, leerlingenraad,
oudercommissie, directeur)
- Meedenken in plannen voor het plein
- Optredens in de centrale hal (kinderen uit
verschillende groepen treden op)
Bij het bezoeken van de groepen zijn er 4 plekken per
groep. U kunt ongeveer een kwartier in een groep blijven.
(zelf
even
de
tijd
in
de
gaten
houden)
Op 21 maart is ons IKC ook een stembureau voor de
gemeenteraadsverkiezingen.
Uitnodiging koffieochtend (21 maart) – positief
opvoeden
De G.A. de Ridderschool werkt al enkele jaren aan een
schoolbreed positief basisklimaat middels PBS (positive
behaviour support). Wij doen dit in samenwerking met
Yorneo en het centrum voor jeugd en gezin. Op woensdag
21 maart (tijdens de open dag) zal van 8.30 uur tot
ongeveer 10.00 uur door schoolmaatschappelijk werker
Lonneke Dietz en PBS coach Jolanda Slot een PBS
koffieochtend
georganiseerd
worden
(in
de
personeelskamer). Tijdens deze koffieochtend zal met
ouders in gesprek gegaan worden over PBS op school en
kansen om PBS thuis in te zetten. Wij zien jullie graag dan.
Leesvirus groep 5 en 6
Er wordt flink gelezen door de groepen 5 en 6. Het
leesvirus heeft ze flink te pakken. Op www.leesvirus.nl
kunnen jullie zien hoe we het doen met de leesvirusquiz en
hoe de leesvirussen eruit zien.
Week van het geld- groep 6
In het kader van week van het geld komt woensdag 14
maart Anja Oosting in de hele groep 6 de Cash
Quiz doen, een leuke en leerzame les over omgaan met
geld.
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Sponsorloop
Op vrijdag 9 maart gaan de kinderen van ons IKC
lopen/rennen om geld in te zamelen voor het vergroenen
van ons plein.
Volgende week kunnen de kinderen het door hun
ingezamelde geld afgeven op school. In de volgende
nieuwsbrief maken we de opbrengst bekend.
Alle sponsoren alvast bedankt voor jullie bijdrage en de
kinderen voor hun inzet.
Stop!Licht!
Dinsdag konden alle kinderen van de groepen 1 t/m 3
genieten van de voorstelling Stop!Licht! In het toneelstuk
wordt op een speelse wijze de functie van het verkeerslicht
uitgelegd. Het was niet alleen leerzaam, maar ook erg
grappig. Omdat het groene licht niet aan kon (hij was even
verdwenen) was er hulp nodig van de kinderen. Deze
theatervoorstelling
is
een
onderdeel
van
ons
verkeersveiligheidseducatieproject
m.b.t. het Drents
Verkeers Label (DVL).

Lise en Lars voorleeskampioenen van groep 3 en 4.
Op vrijdag 23 februari vond de finale van de
voorleeswedstrijd voor groep 3 en 4 plaats.
In de hal van de school, met alle kinderen van deze
groepen.
Juryleden waren: bibliothecaris Lies Molter en directeur
IKC G. A. de Ridder Simon Bijl
De wedstrijd werd heel professioneel gepresenteerd door
Olivia de Vries uit groep 8, voorleeskampioen van onze
school.
De finalisten waren: Tom Veldhuis, Lise Krol, Ivar van
Boven en Feline Wielink uit groep 3, Joya Stevens, Lars
Bruins en Iris van Dijk uit groep 4.
Voor hen was de mooie troon gereserveerd!
Ieder las plm. 3 minuten voor uit een zelfgekozen boek;
spannende stukjes, zielige stukjes, grappige stukjes,
interessante
stukjes. Iedereen luisterde aandachtig!
De jury moest uiteraard een keuze maken wie uiteindelijk
de winnaars waren. Dat vonden ze best moeilijk!
Ondertussen werden de kinderen vermaakt door Olivia de
Vries die voorlas en meester Peter die met de kinderen
ging zingen.
De winnaars zijn: Lise uit groep 3 en Lars uit groep 4!
Van harte gefeliciteerd!!!
Voor alle finalisten was er een mooie boekenlegger en
voor de winnaars ook nog een speciale oorkonde.
Voor de juryleden waren er prachtige tekeningen gemaakt,
gebundeld in een map.
Finalisten, publiek, juryleden, presentatrice: Bedankt!

Groep (6)7 wint schoolreis naar
Duinrell!
De leerlingen van groep 7B horen bij
de groep kinderen die gemiddeld de
hoogste opbrengst per leerling hebben
gehaald
tijdens
de
Kinderpostzegelactie 2017.
Als dank daarvoor is ons een
schoolreis naar attractiepark Duinrell aangeboden! Op
woensdag 11 april 2018 mogen de kinderen van 10.00 t/m
16.00 uur genieten van alle attracties in het park.
Het vervoer en toegang is geregeld door Stichting
Kinderpostzegels Nederland. We worden met de bus
opgehaald en teruggebracht. Na overleg mag ook groep 6
uit de combigroep 6/7 mee op schoolreis, zodat we met de
hele klas kunnen gaan.
We zijn supertrots op de leerlingen van groep 7B en
verheugen ons op het uitstapje naar Duinrell!

Oproep
Mijn naam is Erik Herlaar en ik ben de vader van Mara
(groep 7), Anniek (groep 5) en Tijn (groep 4/5). Sommigen
van jullie hebben het misschien al gehoord: ik doe mee
aan de race om in Expeditie Robinson 2018 te komen. Om
deel te kunnen nemen, kan ik elke opdracht (1 per week)
stemmen verzamelen. De 7 deelnemers met de meeste
kandidaten gaan dan door naar de casting-dag. Dat is een
flinke klus!
Deelname aan de expeditie zou een droom zijn die
uitkomt! Al 14 jaar bekijk ik het programma en ik was dan
ook enthousiast toen bekend werd dat onbekende
Nederlanders zich weer kunnen aanmelden. Nadat ik het
formulier ingevuld had, maar nog niet verstuurd, liet ik
deze aan mijn vrouw Karin zien. Zij drukte spontaan op de
verzendknop en sindsdien staat m’n leven vooral in het
teken van de expeditie.
Daarom wil ik je via deze weg vragen om 1 minuut van je
tijd en op mij een stem uit te brengen. Mocht je meerdere
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e-mailadressen hebben, schroom dan niet om die te
gebruiken ;-). Hotmail blokkeert helaas de e-mails van
Expeditie Robinson, waardoor de bevestigingsmail niet
aankomt. Gebruik dus s.v.p. een ander e-mailadres!

Stemmen kun je op
www.expeditierobinson.nl/profiel/612
Je kunt m’n vlog volgen op
www.facebook.com/IkWilInExpeditieRobinson.
Hierop plaats ik met regelmaat voorbereidingsvideo’s.
Alvast heel erg bedankt!
Erik Herlaar
Oud papier
De volgende papiercontainer wordt geladen op donderdag
5 april om 19.00 uur wordt de papier container weer
geladen. Hiervoor zijn de volgende families ingeroosterd.
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Kinderopvang
Vorige week in de voorjaarsvakantie hebben de kinderen
van de Lieveheersbeestjes en de Tovertuin een week vol
met muziek gehad.
Zelf instrumenten kleien, kleuren en knutselen. Ook wilden
we een playback show organiseren. De meeste kinderen
vonden dat eigenlijk best spannend, dus hebben we een
mini disco georganiseerd. Mooi Wark was favoriet en we
hadden een vrouwelijke DJ..
Deze week beginnen wij met het Puk thema: ‘ik en mijn
familie’. Ook hebben wij een logeer Puk en gaat Puk
zomaar uit logeren. Best spannend voor Puk. Gelukkig zijn
de kinderen erg lief en zal Puk vast geen heimwee krijgen.
Bij de Bijtjes heeft Luka een broertje gekregen, zijn naam
is Tim. Papa, mama en Luka van harte gefeliciteerd.
Luka ging ook trakteren en dit past natuurlijk ook in ons het
thema.
Vorige week was het best koud, maar deze week hebben
we veel buiten gespeeld en merken wij dat de lente in
aantocht
is.
Bij de Bijtjes zijn Emily, Jelte en Isabel bij ons gekomen.
Bij de Lieveheersbeestjes zijn Isabel, Jelte en Tycho
gekomen.
Bij de Tovertuin zijn Nicole en Laura gekomen.
Wij wensen ze allemaal heel veel speelplezier op ons
kindercentrum.

De volgende nieuwsbrief verschijnt: 22 maart

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

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.
Robotjes maken Chill-in
Poster open dagen Kits Primair
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