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Basisonderwijs
Agenda
Datum
19 april
20 april
26 april
27 april tm 11mei
17 mei
16 mei t/m 18 mei

Activiteit
Schoolkorfbal groep 6, 7 en 8
Koningsspelen
Schoolfotograaf – alleen groepsfoto’s
Meivakantie (incl. koningsdag en hemelvaart)
Bedrijventour gr. 5 en solo 6
boerderij Benning
Schoolkamp groep 8 Ameland

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
Woensdag 25 april 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.
van ’t Klooster
fam.
Kloppenburg
fam.
Knol
fam.
Koerts
Vigo, Senna ,Nova
fam.
Koerts
Gijs, Frank
fam.
Koetsier
fam.
van der Kooij
fam.
Koops van ’t Jagt
fam.
Kreeft
fam.
Kremers
fam.
Krol
fam.
Scholten
Bryan, Maik
(toegevoegd uit de reservelijst)

Schoolfotograaf
Op 26 april komt de schoolfotograaf op school. Er worden
dit jaar alleen groepsfoto’s gemaakt en geen portretfoto’s.
Koningsdagontbijt
Vrijdag a.s. beginnen we met een ontbijt in het kader van
Koningsdag. Na het ontbijt gaan de groepen 1 & 2
spelletjes doen op het kleuterplein. De groepen 3 & 4 gaan
na het ontbijt spelletjes doen op het grote plein.
Groep 4 van 4/5 en de groepen 5 t/m 8 gaan na het ontbijt
naar Terhorsterzand om daar spelletjes te doen.
Voor het ontbijt, het verzoek om uw kind/kinderen het
volgende mee te geven, voorzien van naam:
 Bordje
 Beker
 Bestek
 Eventueel een eierdopje en
lepeltje
 Zak om gebruikte bord en bestek weer in mee
terug naar huis te nemen
Extra ondersteuning bij de kleuters
Vanaf komende donderdag is er extra ondersteuning in de
kleutergroepen. Deze wordt gegeven door Ina Hol. Zij
heeft zich aangemeld als vrijwilliger. Zij was voorheen
werkzaam als peuterleidster en heeft veel ervaring met het
werken met kinderen. Haar werkzaamheden zullen
bestaan aan uit ondersteunende werkzaamheden.
Zij voldoet aan de eisen die worden gesteld aan het
werken met kinderen.
Theoretisch verkeersexamen groep 7.
Op 5 april vond het theoretisch verkeersexamen voor
groep 7 plaats. Na veel voorbereiding en oefentoetsen,
konden ze aan de slag met het echte examen. Dit jaar
konden de kinderen kiezen, de 25 vragen of digitaal of op
papier.
De meerderheid koos voor digitaal. Na afloop konden de
geslaagden direct hun diploma in ontvangst nemen. 3
kinderen die herexamen hadden, deden dat na afloop van
hun tweede poging. Iedereen is nu dus geslaagd en kan
daardoor deelnemen aan het praktisch
verkeersexamen in groep 8.
Allemaal
van
harte
gefeliciteerd!
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Praktisch verkeersexamen groep 8
Op donderdag 12 april hebben alle leerlingen van groep 8
het praktisch verkeersexamen afgelegd. Tijdens een route
van zo’n 4,5 kilometer werd er onder andere gelet op het
toepassen van verkeersregels, over je plaats op de weg,
het geven of krijgen van voorrang en het laten zien wat je
doet door middel van een hand uit steken én omkijken. Het
was voor de kinderen best een beetje spannend, maar de
volgende dag konden we gelukkig melden dat iedereen
was geslaagd en kon iedereen zijn/haar diploma in
ontvangst nemen.
Knap gedaan jongens en meisjes van groep 8;
gefeliciteerd!
Afsluiting Leesvirus
Het Leesvirusproject wordt altijd afgesloten met een
voorstelling voor de deelnemende groepen in de
bibliotheek. Theatermaakster Baukje speelde een korte
voorstelling aan de hand van een gedicht van Annie M.G.
Schmidt en 3 boeken die in het Leesvirusproject zaten.
Ook een aantal kinderen had een actieve rol in haar
voorstelling. Al met al een hele leuke afsluiting van dit
leuke leesproject.
Groep 5 winnaar Leesvirus
In een vorige Nieuwsbrief hebben we verteld dat de
groepen 5 en 6 meededen aan het Leesvirus. De kinderen
lezen een aantal boeken en naar aanleiding van deze
boeken moeten ze opdrachten maken. Dit zijn zowel
vragen over de boeken, knutselopdrachten en het geven
van je mening over de boeken. Groep 5 was een van de 4
winnaars. Naast de eer en een oorkonde heeft de klas nog
een boekenbon gewonnen. Samen zullen ze beslissen
welk boek er voor de klas wordt aangeschaft. Super
gedaan, groep 5!
Groep 6/7 naar Duinrell
Woensdag 11 april was het dan eindelijk zover, ons reisje
naar Duinrell! Door het verkopen van heel veel
kinderpostzegels, hadden we dit dagje uit gewonnen.
Het was een super leuke maar lange dag. We vertrokken
’s morgens al om 7.30 uur en waren er ’s avonds pas om
19.30 uur weer. Maar dat hadden we er graag voor over!
Alle attracties zijn uitgeprobeerd, een aantal kinderen
haalde een nat pak en zelfs de juffen en meester Simon
zijn in de attracties geweest. We hopen volgend jaar
natuurlijk weer in de prijzen te vallen, we gaan weer ons
uiterste best doen!
Vrijwilligers gevraagd voor hulp op het plein
Bent u op dinsdag of op woensdag tussen de middag
wekelijks beschikbaar? En vindt u het leuk om, tegen een
kleine vergoeding, tijdens de middagpauze toezicht te
houden op het plein? Dan zijn wij op zoek naar u!

Leerlingen eten dagelijks hun broodje in de klas waarna ze
een half uurtje naar buiten gaan om te spelen op het plein.
Dat gebeurt in verschillende groepen verdeeld over het
kleuterplein en het grote plein. Om toezicht te houden op
het plein zijn wij op zoek naar vrijwilligers die de kinderen
begeleiden in hun spel. We zoeken voor de dinsdag
iemand die toezicht kan houden op het grote plein en/of op
woensdag op het kleuterplein. Uiteraard bent u niet alleen,
maar zijn er dagelijks meer enthousiaste vrijwilligers die de
kinderen opvangen.
Voor uw inzet ontvangt een vergoeding van 6,75 per keer.
De pauze duurt van 11.45-12.45 uur. Van de vrijwilligers
wordt verwacht dat ze 5 minuten voor aanvang van de
pauze aanwezig zijn. De vrijwilligers die helpen op het
plein komen af en toe bij elkaar om te spreken over de
stand van zaken en te leren over PBS (positive behaviour
support).
Bent u niet wekelijks inzetbaar, maar bent u in geval van
nood wel bereid om toezicht te houden? U kunt zich ook
opgeven voor de reservelijst.
Heeft u interesse of wilt u graag meer informatie? Neem
dan contact op met Diana Eleveld, facilitair coördinator van
Kits Primair. U kunt haar bereiken via het telefoonnummer
0593 535 100 of per mail via az@kitsprimair.nl
Oud papier
De volgende papiercontainer wordt geladen op woensdag
17 mei Hiervoor zijn de volgende families ingeroosterd.
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email MR: mr.gaderidderschool@kitsprimair.nl
email OR: or.gaderidderschool@kitsprimair.nl

De volgende nieuwsbrief verschijnt: 17 mei
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Kinderopvang
Eindelijk is de zon is er weer. Heerlijk buiten spelen met
zijn allen. De Bijtjes hebben kuikentjes gekeken in de
dierenweide.
Ook hebben we de "baby" in bad gedaan. Eerst uitkleden
en ook de luier moest af. Gelukkig de pop had geen volle
luier.
Deze week hebben we geknutseld voor de koningsspelen
a.s. vrijdag 20 april. De Bijtjes starten ook met een
koningsontbijt.
Bij de Lieveheersbeestjes is er ook weer veel geknutseld
en ook veel buiten gespeeld. Vooral de zandbak is populair
maar ook de schommel en de grote klimauto.
De kinderen van de Tovertuin hebben het loomen ontdekt.
Er worden kettingen, armbandjes en nog meer mooie
creaties gemaakt. En wat doen we bij mooi weer? Tafel en
stoeltjes naar buiten en ook buiten loomen.
Ook hebben wij bij de Tovertuin al twee middagen
geskeelerd met een groepje. Lekker door Beilen heen, erg
sportief en gezellig.
Op donderdag 26 april komt de schoolfotograaf en mogen
de kinderen van de Lieveheersbeestjes en de Bijtjes op de
groepsfoto.
Quinn en Simon hebben afscheid genomen van de Bijtjes
en zijn al druk aan het wennen op de basisschool. Wij
wensen ze veel plezier.
En bij de Bijtjes komt Yael bij ons spelen.

Het Lifestyleteam van Kits Primair heeft een workshop
verzorgd voor geïnteresseerde BSO kinderen van IKC
G.A. de Ridder De workshop bestond uit 2 lessen. De
eerste les werd gebruikt om 5 weidevogels te introduceren,
te weten: de Kievit, de grutto, de Scholekster, de Tureluur
en de Wulp. Wat zijn weidevogels, hoe kun je ze
herkennen, welke geluiden maken, waarom gaat het niet
goed met de weidevogel zijn zo een paar vragen die
werden beantwoord. Middels enkele spelletjes werden de
kenmerken van de verschillende vogels ingeoefend.
Vervolgens zij meester Albert Boers en "meester" Erik
Zuidema met de kinderen het veld in gegaan.
De kievit en de wulp lieten zich zien en horen. Als kers op
de taart konden we zelfs nog een nestje van de kievit
bewonderen. Diep onder de indruk zijn we tegen 4 uur
weer huiswaarts gekeerd. Het was een prachtige middag.

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.
Flyer jeugdloop Beiler Koningsloop
Vakantieactiviteiten Dwingelderveld
Poster paper wings Chill-in
Nieuws uit de bibliotheek
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