Spiekbriefje 3
29-11-2019
-2019
Agenda
Datum
5 december
11 december
12 december
19 december
20 december
23 december ‘19
t/m 3 januari ‘20

(2015-2016)
Activiteit
Sinterklaasfeest
MR vergadering
Oud papier, ouders groep 6A
Kerstdiner
Leerlingen om 12.00 uur vrij
Kerstvakantie

Nieuws uit IKC G A de Ridder
Herfst- Winterfair
Op vrijdag 8 november was de herfst/winterfair. We kunnen terugkijken op een zeer geslaagd evenement. In de klassen
waren de lampionnen te bewonderen en op het plein was er van alles te doen. Naast eten, drinken en spelletjes was er ook
de markt waar zelfgemaakte zaken en kniepertjes te koop waren. Namens alle kinderen en medewerkers van IKC G.A. de
Ridder wil ik iedereen die aan de fair heeft meegeholpen of ons heeft gesponsord heel hartelijk bedanken.
Ouderbijdrage iets omhoog
Jaarlijks betalen ouders die hun kind bij ons op het IKC (onderwijs) hebben een vrijwillige ouderbijdrage. Deze bijdrage is al
een aantal jaren onveranderd gebleven. Vanwege het duurder worden van allerlei zaken en het dalen van de oud papier
inkomsten was er weinig budget over om met de klassen activiteiten te doen. Na overleg met de medezeggenschapsraad
en de penningmeester en voorzitter van de ouderraad hebben we de vrijwillige ouderbijdrage met €5,- per jaar verhoogd
(naar €55,-). Bij dit bedrag zitten de schoolreisbijdragen. Gedurende de schoolperiode sparen de kinderen voor het
schoolkamp in groep 8, vandaar dat het bedrag in alle leerjaren gelijk is.
Parro
Deze week zijn we gestart met het uitrollen van de oudercommunicatie app Parro. Veel ouders hebben zeer snel de app
geïnstalleerd en zich aangemeld. Daar zijn we heel blij mee, want doordat veel (alle) ouders meedoen kunnen we beter
communiceren. Binnen de app zijn er allerlei mogelijkheden. Je kan bijvoorbeeld via deze app de privacy voorkeuren
wijzigen. Hierdoor hebben wij beter in beeld welk kind er wel of niet op de foto mag.
Ouders die zich nog niet hebben aangemeld willen we vragen dat te doen. Mocht u de bevestigingsmail kwijt zijn, dan kan
de leerkracht een nieuwe mail sturen.
Personeel
Juf Lisa uit groep 6a gaat vanaf de voorjaarvakantie en Juf Karin (groep 8b) gaat vanaf de meivakantie met
zwangerschap/bevallingsverlof. We zijn druk bezig met het vinden van geschikte vervangers. Zodra er meer bekend is
informeren we u hierover.
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Beleid kinderopvang:
Een aantal beleidsstukken voor de kinderopvang is pas gewijzigd. Het gaat om de volgende documenten:
Voedingsbeleid
Gezondheidsbeleid
Hygiënerichtlijn
De documenten staan op onze website: https://kitsprimair.nl/downloads-kinderopvang-kits-prmair/
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.

Groep 3
In groep 3 werken we natuurlijk over Sinterklaas en zijn pieten. We maken mooie knutselwerkjes, we doen spelling met
woorden van Sinterklaas, we schrijven verlanglijstjes, maken “kraak de code” puzzels en schrijven zelfs verhalen!
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Groep 6
Groep 6 is donderdag 7 november naar de
bibliotheek geweest. We hebben opdrachten gedaan
en we hebben
geleerd hoe we naar de site van de bieb op school
kunnen. Het was erg leuk. Laura 6b

Finale voorleeswedstrijd

Op woensdag 27 november was de finale van de
voorleeswedstrijd van de groepen 7 en 8.
Vier voorlezers, Ingeborg (groep 8), Milan (groep 8), Thian
(groep 7) en Romée (groep 7) gingen de strijd met elkaar
aan.
Ze hadden alle vier zich goed voorbereid en verschillende
boeken uitgekozen.
De jury bestond dit jaar uit het publiek, die een stem
uitbracht op zijn of haar favoriet.
Het was een spannende strijd en de verschillen waren
klein.
Uiteindelijk is Thian verkozen tot kampioen van de school.
Hij zal in maart deelnemen aan de gemeentelijke ronde.
Alvast veel succes, Thian.

Nieuws uit KC GA de Ridder
Sint Maarten is weer geweest, de kinderen van de Lieveheersbeestjes en de
Bijtjes hebben hun lampionnen geshowd bij de kleuterklassen.
Ook hingen er een aantal lampionnen bij de kleuters zodat de bezoekers van de
fancy fair deze konden bekijken.
De Lieveheersbeestjes en de Bijtjes hebben ook veel geknutseld, boekjes
gelezen en nog veel meer voor het Puk thema Knuffels. De kinderen hebben zelf
s een echte knuffel gemaakt en deze kreeg ook nog een eigen gemaakt bedje.
Tussen het knutselen door al flink gezongen voor ja ja Sinterklaas want die kwam
natuurlijk ook weer aan in Nederland.
De kinderen zijn erg enthousiast en zijn goed op de hoogte dat Amirico met een
moeilijk woord met pensioen is en Sinterklaas zijn “nieuwe" paard Oh zo snel
heet. (altijd handig nu weten de “juffen" het ook).
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Deze week gaan we onze schoen zetten en hopen dat de Pieten er iets in gaan
doen.
Volgende week maandag gaan we met de kinderen Pieten Gymmen en krijgen ze
een Pietendiploma.
Natuurlijk hopen wij 5 december dat de Sint en zijn Pieten een bezoekje komen
brengen we zijn heel benieuwd en vinden het wel erg spannend natuurlijk.
Bij de Bijtjes hebben we afscheid genomen van Jayson en Stan zij zijn bijna 4 en
gaan naar de basisschool. We wensen ze veel plezier.

Nieuws vanuit de MR


Het vergaderschema van de MR voor dit schooljaar is vastgesteld. Wij vergaderen op:
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 12 december 2019 om 19.00 uur wordt de papier- container weer geladen.
Hiervoor zijn de ouders van groep 6a 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: 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.
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Bijlagen




KIES van CJG – klik link flyer Kies
Uitnodiging Jonge Mantelzorgers – klik link jonge mantelzorgers
The floor is your (deelname/aansluiten is nog mogelijk):

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.

Nieuws uit Beilen e.o.
CJG start KIES groep

In januari zijn wij, van het CJG, van plan te starten met een eerste KIES groep. Dit is een Lotgenotengroep voor kinderen
met gescheiden ouders. Door middel van spel en praten horen kinderen van elkaar hoe zij de scheiding van hun ouders
hebben ervaren. Waar lopen andere kinderen tegen aan? Welke dingen zijn eigenlijk best leuk? Op deze manier vinden de
kinderen erkenning bij elkaar en voelen ze zich soms hier minder alleen in staan. De groep die gaat starten is voor
kinderen vanaf groep 4. Voor eerste informatie zie de folder, voor meer informatie kunt u ook kijken op
www.kiesvoorhetkind.nl . Wilt u uw kind hiervoor aanmelden, dat kan via het mailadres op de folder:
fo.cjg@middendrenthe.nl. Graag aanmelden voor 9 januari 2020.
Met vriendelijke groet,
Magda Janssens
Jeugdverpleegkundige
GGD Drenthe

Mara Denkers
Schoolmaatschappelijk werk
Welzijnswerk Midden Drenthe
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