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-2019
Agenda
Datum
2 november
5 november
6 november
8 november
18 november
21 november
26 november
5 december

(2015-2016)
Activiteit
Natuurwerkdag Dierenweide
Groepen 6a en 6b naar De Nieuwe Kolk in Assen
Landelijke stakingsdag; school gesloten
Herfst- en winterfair: 16.00 uur – 20.00 uur
Groepen 1 t/m 4: Pietengym
Ouders groep 7b: Oud papier
Groepen 5 t/m 8: Pietengym
Sinterklaasfeest

Nieuws IKC G.A. de Ridder
Op maandag 7 oktober was De Dag van de Leraar. Het hele team
werd tussen de middag verrast met een uitgebreide lunch. Deze werd
aangeboden namens alle groeps- en klassenouders.
Namens alle medewerkers, hartelijk dank voor deze leuke “lekkere”
verrassing.

De herfstvakantie ligt weer achter ons en in de klassen en groepen wordt druk gewerkt aan de voorbereidingen voor de
Fancy Fair die op 8 november wordt gehouden. Het belooft een mooie bijeenkomst te worden met voor iedereen iets leuks
om te zien, te doen of te kopen.
Juf Kim is in oktober aan haar knie geopereerd en haar herstel verloopt voorspoedig. Hopelijk kan ze weer snel aan de
slag. Het is gelukkig gelukt om voor de meeste dagen die zij afwezig was een invaller te vinden. Op één dag was er geen
vervanger meer beschikbaar en startte de herfstvakantie een dag eerder.
Zoals in de vorige nieuwsbrief al genoemd merken wij ook dat het leraren tekort toeneemt. Afgelopen week was er een
bijeenkomst van een aantal schoolleiders met minister Slob waar ik ook bij aanwezig was. De bijeenkomst ging o.a. over
de zorgen die wij hebben binnen ons vakgebied. We hebben de minister een aantal concrete voorstellen gedaan die ons
zouden helpen ons vak beter uit te kunnen oefenen. Op 6 november is de school een dag gesloten om aan de politiek
duidelijk te maken dat onderwijs een topprioriteit is voor de toekomst van onze kinderen en het land. Hopelijk worden nu
echt maatregelen genomen om het onderwijs te verbeteren en het lerarentekort aan te pakken.
(Simon Bijl, Directeur IKC)
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Fietsencontrole
Voor de herfstvakantie zijn de fietsen van de groepen 4 t/m 7 gecontroleerd
(groep 8 en afgekeurde fietsen worden alsnog (her)gekeurd).
Er zijn in het totaal 172 fietsen gecontroleerd. Over het algemeen is de
toestand van fietsen bij kinderen bij ons op het IKC redelijk in orde. Toch is
er nog ruimte voor verbetering.
Bij de fietsen die zijn afgekeurd was de reden bijna altijd verlichting en
reflectie. Bij een paar fietsen werkte de bel niet, of zaten de handvatten los.
Verlofaanvraag
Bij het aanvragen van verlof is het nodig om het verlofformulier in te vullen. Deze kunt u vinden op de website:
https://gaderidderschool.nl/ouders-verzorgers/leerplicht-verlofregeling/ Als u het formulier mailt naar csa@kitsprimair.nl ,
dan wordt de aanvraag spoedig afgehandeld.

Nieuws uit KC G.A. de Ridder
Afgelopen herfstvakantie hebben de Lieveheersbeestjes en de
Tovertuin druk geknutseld, gebakken en gewandeld.
Het lifestyle thema was media-fun. Op donderdag kwam
Kreakracht en hebben de aanwezige kinderen een mooi
prikbord geknutseld.
Na de herfstvakantie zijn we gestart met het Puk thema
Knuffels.
De lampionnetjes van de Lieveheersbeestjes en de Bijtjes zijn
in de afrondingsfase en een aantal zullen tijdens de fancy fair
geshowd worden in de school bij de groepen 1 en 2.
Op vrijdag 8 november staan wij ook op de fancy fair met zelf
gemaakte knutsels. Komen jullie allemaal kijken en kopen?
Bij de Bijtjes hebben wij afscheid genomen van Daniel en
Hannah. Zij zijn 4 jaar en gaan naar de basisschool. Wij wensen
ze heel veel plezier.
Bij de lieveheersbeestjes zijn Jelte en Jord bijna voor het laatst
en al aan het oefenen op de basisschool.
Bij de Tovertuin zijn Anne Meike en Bryan bij ons gekomen.
Groetjes KC GA de Ridder

Gezocht: Leden voor de oudercommissie.
Wilt u meedenken, meehelpen en meedoen… Geef u dan snel op!
Wij zoeken ouders die mee willen denken over hoe de zorg van IKC GA de Ridder nog beter kan. We zoeken zowel ouders
met (een) kind/ kinderen op het KDV, peuteropvang, VSO als op de NSO. Elke locatie binnen Kits Primair heeft een
oudercommissie.
De oudercommissie behartigt de belangen van kinderen en ouders, dat doet de oudercommissie door advies uit te brengen
over onderwerpen die te maken hebben met de zorg en opvang van de kinderen. Voorbeelden hiervan zijn het
pedagogisch beleid, beleid ten aanzien van voeding, veiligheid en opvoeding.
Daarnaast helpt de oudercommissie mee met het organiseren van bepaalde festiviteiten, in samenwerking met de OR van
school.
Ongeveer vier à vijf keer per jaar is er een vergadering op de locatie met alle oudercommissieleden en de directie. De
lokale oudercommissie bestaat uit minimaal 3 en maximaal 7 leden waarbij zowel ouders van het KDV, peuteropvang, VSO
als van de NSO vertegenwoordigd zijn.
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Vier à vijf keer per jaar gaat een van de leden naar het centrale oudercommissie overleg, hierbij zijn van alle locaties leden
en de directie van Kits Primair aanwezig.
Lijkt het u leuk? Meldt u zich dan aan bij de Oudercommissie (ocgaderidder@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 16.00-20.00 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!

Nieuws vanuit de MR




De MR is in nieuwe samenstelling weer begonnen aan het schooljaar. Onze eerste vergadering vond plaats op 24
september. We hebben afscheid genomen van onze voorzitter Martin Zwiers en van Anneke Boer.


Martin heeft zich gedurende 4 jaar in de rol van MR-lid namens de ouders en bovenal als voorzitter van de
MR met volle kracht ingezet voor de school waarvoor wij Martin nogmaals hartelijk danken.



Anneke heeft in november 2017 de GMR verruild voor de MR. Tot aan het moment dat zij van haar
welverdiende pensioen is gaan genieten aan het einde van het vorige schooljaar, heeft Anneke zich
namens het personeel altijd met veel enthousiasme ingezet voor het werk van de MR. Daarvoor bedanken
wij Anneke nogmaals hartelijk!

Namens onze school is Lotte Oude Essink - Burki als afgevaardigde namens de ouders in de Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad (GMR) van Kits Primair toegetreden. Deze positie heeft Lotte eind vorig schooljaar over
mogen nemen van Victor Jongman. De MR bedankt hier ook Victor voor zijn jarenlange inzet voor de GMR.
Namens het personeel vertegenwoordigt Gea Gerding onze school in de GMR.
Lotte stelt zich graag even aan u voor: “ik woon nu met veel plezier vier jaar in Beilen samen met mijn man en 2
kinderen, Elianne en Olivier. Zij zitten in groep 6 en 4. Ze gaan met veel plezier naar school. Samen met Gea ben
ik aanwezig bij de vergaderingen van de MR op onze eigen school. Informatie en situaties die hier besproken
worden, nemen Gea en ik dan mee naar de GMR. Maar ook de informatie die Kits Primair breed is, koppelen wij
weer terug aan onze eigen MR.”
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Het vergaderschema van de MR voor dit schooljaar is vastgesteld. Wij vergaderen op:
4 november 2019
11 december 2019
11 februari 2020
23 maart 2020
13 mei 2020
23 juni 2020
De vergaderingen zijn openbaar dus belangstellenden zijn altijd welkom!

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 21 november 2019 om 19.00 uur wordt de papier- container weer geladen.
Hiervoor is groep 7b ingeroosterd.
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 resterende schooljaar is: 12 december, 9 januari, 30 januari, 27 februari,
20 maart, 9 april, 14 mei, 4 juni, 25 juni.

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

Bijlagen


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 redactie: Esther Haverkort en Ina Andringa.
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Nieuws uit Beilen e.o.
Natuurwerkdag
Op zaterdag 2 november is Dierenweide Stroomdal, provinciale speerpuntlocatie. Zie bijlage.
Kinderclubavond PKN, Beilen
Hey Hallo Jongelui,
Nog eventjes en dan starten de kinderclubavonden!
Wat is de kinderclub en wat doen wij?
Kinderclub wordt georganiseerd vanuit de PKN gemeente in Beilen en is voor de basisschoolkinderen van groep 8. Op
deze avonden organiseren wij bijvoorbeeld een pub-quiz, een ‘Ik hou van Holland’ avond, een knutselavond, sinterpakjesavond, een film avond, oftewel volop gezelligheid met elkaar.
Met de groepen 7 en 8 werd het wat té gezellig, daarom hebben we ervoor gekozen om alleen met groep 8 verder te gaan.
Vindt u dit sneu voor uw zoon of dochter uit groep 7? We helpen u graag op weg om deze groep als leiding op te pakken.
De clubavonden voor groep 8 zijn om de week en vinden plaats op donderdagavond in ‘Het Valkenhof’. Wij beginnen om
18.45 uur en het duurt tot ongeveer 19.45 uur. De eerste Kinderclub zal plaats vinden op donderdagavond 31-10-2019.
Wil je je hiervoor alvast opgeven, door een mailtje te sturen naar: kinderclubbeilen@gmail.com?
We zouden het erg leuk vinden als jij erbij bent! Wij als leiding hebben er al veel zin in!
Graag tot 31 oktober!
De clubleiding,
Mark Selles, Jeroen Hepping, Anja Woltinge, Martin Hilberts, Ilse van Dijk, Arnoud Zwiers en Heleen Nijhoff
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