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Agenda
Datum
3 oktober
4 oktober
7 oktober
7 oktober
9 oktober
9 oktober
10 oktober
15 oktober
16 oktober
16 oktober
21 t/m 25 oktober
30 oktober
31 oktober
2 november
8 november

(2015-2016)
Activiteit
Oud papier. Ouders groep 8b laden de container
groep 8b Workshop koken
Opening Kinderboekenweek
Bijeenkomst CJG Welkom in Puberland
Gevangenismuseum Veenhuizen groepen 7
Groepen 3 en 4 voorstelling
Bijeenkomst CJG Peuterpuberteit
Boerderijbezoek groepen 5 en 6 (Benning Lheebroek)
Fietsencontrole
Gevangenismuseum Veenhuizen groepen 8
Herfstvakantie
Naar de Nieuwe Kolk groepen 5
Oud papier Ouders groep 7a laden de container
Natuurwerkdag Dierenweide
Herfst- en winterfair

Start nieuwe jaar
Het nieuwe schooljaar zijn we goed gestart. Op de laatste dag voor de vakantie was het nog even spannend, omdat een
leerkracht die bij ons fulltime zou komen werken aangaf dat hij een andere baan had geaccepteerd. Gelukkig is er snel een
opvolger gevonden. De nieuwe collega’s zullen zich in de komende nieuwsbrieven voorstellen. Dit jaar werkten we voor het
eerst met startgesprekken. Tijdens deze gesprekken aan het begin van het schooljaar (waarbij de kinderen aanwezig
konden zijn) hebben ouders en leerkrachten (en kind) met elkaar gesproken. Wij kijken met plezier terug op deze
gesprekken en zien een grote meerwaarde.
Iedereen namens het hele team een goed schooljaar gewenst!

Nieuws IKC G.A. de Ridder
Beleid m.b.t. vervanging bij ziekte leerkracht
Zoals bekend is er sprake van een leraren tekort in Nederland. In het noorden valt het nog enigszins mee, maar er zijn al
wel problemen merkbaar. Het is ons gelukkig gelukt om voor alle groepen groepsleerkrachten te vinden. Het vinden van
invallers is echter wel een probleem.
Afgelopen week heb ik hierover met de Medezeggenschapsraad gesproken. Ik heb hen geïnformeerd op welke wijze we
omgaan met het vinden van invallers en het eventueel thuis blijven van een groep waarvoor we geen invaller kunnen
vinden.
Bij een ziekmelding van een leerkracht gaan we op zoek naar een invaller. Mocht er geen invaller zijn, dan onderzoeken
we welke mogelijkheden er intern zijn. Mocht dat niet lukken en het gaat om een invaller voor de volgende dag, dan
informeren we de ouders dat hun kind de volgende dag niet naar school hoeft. Mocht het op de dag zelf voordoen, dan
zullen we de groep van uw kind onderverdelen over verschillende groepen. In beide gevallen is het een noodmaatregel.
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Indien er voor één groep langere tijd geen invaller beschikbaar is, dan zullen we het zodanig regelen, dat een groep niet
langer dan één dag thuis hoeft te blijven. Hopelijk hoeven we deze maatregelen niet vaak in te zetten, maar ik wilde u
alvast hier vooraf over informeren. (Simon Bijl, Directeur)

Nieuws uit de opvang
Inmiddels is de zomervakantie alweer voorbij en zijn we een aantal weken verder.
We hebben er een mooie zomervakantie opzitten. Genoten van het mooie weer. We hebben uitstapjes gemaakt naar
strand Horst, Wildlands en zijn op visite geweest bij de koeien op de boerderij.
En natuurlijk veel gewandeld door de dierenweide en naar het dorp waar sommige kinderen genoten hebben van een
lekker ijsje.
Tijdens de vakantie zijn we ook bezig geweest met het Lifestyle programma Kampioen en hebben we medailles gemaakt,
sportkleurplaten gekleurd en ook veel buiten gespeeld.
Na de vakantie zijn wij met de bijtjes en de lieveheersbeestjes begonnen met het Puk thema: Welkom.
Vanaf 17 oktober starten wij met het thema: Knuffels.
Bij de Tovertuin gaan wij werken met lifestyle thema’s: vanaf deze week is het thema: Fantasie.
Ook hebben we deze maand de kinderboekenweek van 2 tot en met 13 oktober en dit jaar is het thema: Reis mee. We
gaan uiteraard boekjes lezen en leuke activiteiten doen.
Bij de Bijtjes hebben we afscheid genomen van Fleur, zij gaat naar de basisschool. We hebben nieuwe kinderen erbij
gekregen: tegen Rain, Evan, Brend en Marleen zeggen wij welkom.
Bij de lieveheersbeestjes komen Marleen en Jurrie spelen, ook veel speelplezier.
Bij de Tovertuin zeggen wij welkom Lenn wat leuk dat je bij ons komt spelen.
Huishoudelijke mededelingen:
Bij de peuteropvang starten wij om 8.30 uur voor die tijd brengen wij nog kinderen naar school. Het gebeurd nog wel eens
dat er om 8.10 uur al peuters worden gebracht en dat er dan niet altijd al leidsters aanwezig zijn. Wij starten namelijk om
8.30 uur.
Nogmaals een verzoek of er luiers mee gegeven kunnen worden i.p.v. luierbroekjes deze kosten ons meer tijd omdat wij de
kinderen deels uit moeten kleden. Dit is niet handig omdat we meerdere kinderen moeten verschonen.
OPROEP: Wij zijn op zoek naar glazen potjes.
Unieke OUTDOOR-BSO
Vanaf dinsdag 9 september start Kits Primair met een unieke Outdoor-BSO in Beilen voor kinderen van 7 tot 13 jaar. Een
buitenschoolse opvang die in het teken staat van avontuurlijke en uitdagende buitenactiviteiten. Bij de Outdoor-BSO bieden
professionals een uitgebreid buitenprogramma aan om vaardigheden op het gebied van sport, spel en outdoor activiteiten
te stimuleren.
Locatie en openingstijden:
De nieuwe locatie voor opvang is te vinden bij voetbalvereniging VV Beilen op sportpark Noord-West.
Op dit moment is de Outdoor-BSO open tijdens schoolweken op dinsdag en donderdag van 14.00 uur tot 18.30 uur. Heeft
u ook op andere dagen naschoolse opvang nodig of in de vakanties? Dan kan dat uiteraard in één van onze integrale
kindcentra. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u.
Outdoor-BSO vanuit andere IKC’s:
Kits Primair zorgt voor vervoer van het integraal kindcentrum naar de Outdoor-BSO, ook voor kinderen die niet in Beilen
wonen. Vanuit de IKC’s in Beilen gaan de kinderen, onder begeleiding, per fiets naar de locatie. Voor vervoer vanaf de
andere locaties beschikt Kits Primair over een eigen personenbus. U hoeft uw kind alleen maar aan het eind van de dag
op te halen.
Aanmelding:
Wilt u meer informatie of uw kind aanmelden, dan kunt u contact opnemen met de backoffice kinderopvang van Kits
Primair: 0593 535 101. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar op de dinsdag en de donderdag.
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Oproep toezicht op het plein
Voor toezicht op het plein tijdens de middagpauze zoekt IKC GA de Ridder
ENTHOUSIASTE VRIJWILLIGERS

De middagpauze is voor kinderen een belangrijk moment van ontspanning. Ze kunnen even vrij spelen, bewegen of
bijkletsen met vriendjes of vriendinnen.
Vindt u het leuk om kinderen te begeleiden in hun spel en wilt u graag iets extra’s bijverdienen?
Wij zoeken vrijwilligers die één of meerdere dagen per week, tegen een vergoeding,
toezicht willen houden op het plein.
Bent u tussen 11.45 uur - 12.45 uur beschikbaar en kunt u kinderen op een enthousiaste manier motiveren om (met elkaar)
te spelen? Dan maken we graag kennis met u!
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Eleveld via az@kitsprimair.nl of bellen naar 0593 535 100.
Pompoenen gezocht
De kinderopvang wil binnenkort met de kinderen van de BSO pompoenen gaan uithollen en versieren. Als iemand
pompoenen heeft liggen die zij kunnen gebruiken, dan kunt u dat doorgeven aan kc.gaderidder@kitsprimair.nl

Nieuws vanuit de OR

HERFST- EN WINTERFAIR
Begin deze week heeft iedereen de plannen voor een herfst- en winterfair op vrijdag 8 november van 16.00 uur-20.00 uur
in de mail ontvangen. Bericht gemist? Hierbij meer info.
Graag willen wij geld inzamelen voor de aanschaf van nieuwe schoolshirts. De huidige shirts zijn niet meer wit, vlekken
willen er niet uit. De shirts worden gebruikt voor bijvoorbeeld de avond4daagse, sportdagen en schoolreisjes. Daarom
organiseren wij een herfst- en winterfair op vrijdag 8 november!

TIP VAN DE SLUIER
Naast de lampionnententoonstelling, organiseren we een markt waar alle groepen leuke werkjes verkopen. Daarnaast
proberen we workshops te organiseren: voederhuisjes maken van flessen, pindakettingen rijgen en broodjes bakken. Ook
het Rad van Fortuin zal voor veel vertier zorgen. Voor alle kinderen worden er activiteiten georganiseerd. Een heerlijke
winterkost en warme dranken zullen niet ontbreken.

IKC G.A. de Ridder
‘t Spiek 2
9411 KV Beilen
Tel :
0593 522030
E-mail: info.gaderidderschool@kitsprimair.nl
Website: www.kitsprimair.nl/gaderidderschool

IKC G.A. de Ridder is onderdeel van:

VELE HANDEN MAKEN LICHT WERK
Een fair staat niet zomaar. En daar is écht veel hulp voor nodig. Voor, tijdens en na de fair hebben wij hulp nodig. Lukt het
niet om op de dag zelf hulp te bieden, dan zijn we ook blij met bijv. het bakken van een cake/taart en knijpertjes voor de
verkoop. Daarnaast zijn we op zoek naar; pompoenen, strobalen, lege kleine blanco plastic flessen.
Wij zouden het zeer op prijs stellen als we, in welke vorm dan ook, op jullie hulp kunnen rekenen.
IK WIL WEL MEEHELPEN: Klik op deze link.
WAT ZOEKEN WE NOG?
 Blanco lege flessen (max. 1 liter, kleiner mag ook), met dop en graag zonder etiketten
 WC rolletjes of rolletjes van de keukenrol
De spullen kunnen in de centrale hal worden ingeleverd.
Binnenkort ontvangen alle leerlingen flyers mee naar huis. Deze mogen uiteraard uitgedeeld worden aan familie, vriendjes
en vriendinnetje of andere geïnteresseerden.
Wij kijken uit naar een sfeervolle gezellige herfst- en winterfair met lampionnententoonstelling!
Met positieve groet,
Erik van Driel, Anke Veldhuis, Henk Scholten, Christel Schuring, Martin Ensing, Brenda Bruins, Marloes van Embden,
Janet Bos, Wendie van Berkel, Leonie Hunze en Astrid Belt

Vacatures bij Kits Primair
Kits Primair is op zoek naar nieuwe professionals: pedagogisch medewerkers, pedagogisch medewerker (Outdoor-)BSO,
leerkrachten en een allround facilitair medewerker.
De vacatures zijn te vinden op de website www.kitsprimair.nl onder het kopje personeel.
Kent u iemand die wellicht belangstelling heeft voor één van de functies? We stellen het erg op prijs als u deze informatie
wilt delen. Indien u interesse heeft, hopen we uiteraard ook dat u solliciteert! Solliciteren kan tot 7 oktober 2019.

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 3 oktober 2019 om 19.00 uur wordt de papier- container weer geladen. Hiervoor
is groep 8b ingeroosterd.
Voor donderdag 31 oktober is dat groep 7a en voor donderdag 21 november groep 7b.
Mocht er die avond iets zijn dan kunt u contact opnemen met coördinator Roel Vegt
(r.vegt1@telfort.nl),
telefoon: 06-42211127.
De planning voor het gehele schooljaar is: 31 oktober, 21 november, 12 december, 9 januari,
30 januari, 27 februari, 20 maart, 9 april, 14 mei, 4 juni, 25 juni.

Planning Spiekbriefjes 2019/2020:
Vrijdag 1 november 2019 zal het volgende Spiekbriefje verschijnen.
De planning voor het gehele schooljaar is:
29 november, 20 december, 31 januari, 28 februari, 27 maart, 24 april, 29 mei en 3 juli.
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Bijlagen





Het RID op Kindcentrum GA De Ridder
BiebFabriek
Centrum voor Jeugd en Gezin
Natuurwerkdag

Namens de redactie
Voor kopij: e-mail adres Nieuwsbrief.gaderidder@kitsprimair.nl
Kopij graag tijdig insturen. (Graag in Arial 10)
Hartelijk dank daarvoor, namens de nieuwe redactie: Esther Haverkort en Ina Andringa.

Nieuws uit Beilen
Het RID op Kindcentrum GA Re Ridder
De beste zorg voor kinderen met dyslexie en dyscalculie, dat is de missie van het RID. Met een wetenschappelijke afdeling
zorgen wij voor een goede aansluiting van onze behandeling op het onderzoek. De komst van het RID op Kindcentrum GA
De Ridder brengt de zorg dichtbij de kinderen. Zie bijlage.
FIT Beilen
De school draait weer, dus ook de deuren van de sportclubs gaan weer open.
Ook voor de jongste kinderen is er de mogelijkheid om op een leuke manier kennis te maken met de basis van
verschillende sporten, namelijk door te komen gymmen bij FIT Beilen.
Voor de peuters kan dit op de ouder- en kind gym op donderdagmorgen van 9.00 uur -10.00 uur onder leiding van Marijke
Pot. Door middel van spelletjes, liedjes en beweegsituaties komen allerlei vormen van bewegen aan bod. Goed leren
bewegen is immers de basis voor een gezonde en evenwichtige ontwikkeling.
Voor de kleuters uit groep 1 en 2 zijn de lessen op maandag van 14.30 uur-15.15 uur onder leiding van Janneke Eising. In
deze lessen staan beweegsituaties uit het Nijntje Beweegdiploma centraal. Veilig leren balanceren, springen, klimmen,
rollen en je grenzen verleggen door je lekker uit te leven in de gymzaal. Een goede basis voor elke sport!
Nieuwsgierig? Kom in de een keertje meedoen! Je bent van harte welkom, ook voor een van onze andere lesgroepen,
check de lestijden op www.fitbeilen.nl.
Uitnodiging Pets Place
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Bibliotheek Beilen
De BiebFabriek is een plek voor kinderen vanaf 8 jaar om aan de slag gaan met digitale vaardigheden en techniek.
Regelmatig staat op de dinsdagmiddag een leuke activiteit ingepland.
In de bijlage vind u een flyer van de bibliotheek met daarin de geplande activiteiten.
Welkom in puberland
Maandag 7 oktober organiseert het centrum voor Jeugd en Gezin in samenwerking met IKC G.A. de Ridder een
ouderavond “Welkom in puberland”. Deze avond is vrij toegankelijk voor alle ouders van de leerlingen van groepen 7 en 8
van de basisscholen in Midden-Drenthe. Meer informatie in de bijlage “Centrum voor Jeugd en Gezin”.
Peuterpubertijd
Donderdag 10 oktober organiseert het centrum voor Jeugd en Gezin in samenwerking met IKC G.A. de Ridder een
ouderavond “Peuterpuberteit”. Deze avond is vrij toegankelijk voor alle ouders van kinderen in de leeftijd van 2 tot 6 jaar
van de basisscholen in Midden Drenthe. Meer informatie in de bijlage “Centrum voor Jeugd en Gezin”.
Natuurwerkdag
Op zaterdag 2 november is Dierenweide Stroomdal, provinciale speerpuntlocatie. Zie bijlage.
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