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Agenda
Datum
6 januari
7 en 9 januari
8 januari
9 januari
20 januari
30 januari

(2015-2016)
Activiteit
Eerste schooldag
Brandveiligheidslessen
Hoofdluiscontrole
Oud papier; ouders groep 6B
Studiedag: Alle kinderen VRIJ !!!
Oud papier; ouders groep 5A

Nieuws uit IKC G A de Ridder
Beste ouders, verzorgers, collega’s, relaties,
Hierbij de laatste nieuwsbief van 2019. De afgelopen weken zijn we gestart
met het gebruik van Parro. We hebben deze weken gebruikt om ervaring
op te doen en de ouders zich aan te laten melden. Dit verliep allemaal heel
voorspoedig. Heel fijn dat jullie dit zo hebben opgepakt. Van meerdere
ouders heb ik gehoord dat ze heel blij zijn dat wij dit nu hebben. Vanaf
januari wordt Parro gebruikt als officieel communicatiemiddel.
Op 30 en 31 januari hebben de vakbonden weer opgeroepen om actie te
gaan voeren. Binnen het team wordt geïnventariseerd welke collega’s en
op welke wijze hieraan gehoor wordt gegeven. Het is nu nog niet bekend
wat wij gaan doen. Ik zal u op 9 januari hierover informeren.
Zoals u allemaal wel weet groeit IKC G.A. de Ridder nog steeds. Wij lopen
er tegenaan dat we te weinig ruimte hebben. Naast een gebrek aan ruimte
willen we dat het binnenklimaat beter wordt. Gemeente Midden Drenthe is
samen met CKC en Kits Primair bezig met het maken van een integraal
huisvestingsplan voor de komende 20 jaar voor de IKC’s. Aan het eind van
dit schooljaar moet duidelijk zijn wat er in dit plan komt en hoe de toekomst
van het gebouw van IKC G.A. de Ridder wordt. Hierover volgt later meer
informatie.

Namens alle collega’s wensen we jullie
goede feestdagen!
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Beleid bij code rood
Geeft het KNMI code rood af voor de nacht en/of de volgende dag? Dan bekijken wij ’s morgens in hoeverre
wij wel of geen kinderopvang en onderwijs kunnen aanbieden.
Als besloten wordt de locaties te sluiten, plaatsen wij zo spoedig mogelijk een bericht op onze website.
Daarnaast sturen wij de ouders/verzorgers een mail en/of bericht op de Parro app. Indien er een
internetstoring is, proberen wij u telefonisch te bereiken.
Ons streven is om alle betrokkenen voor 7.30 uur te informeren. Degene die voor 7.30 uur al gebruik maakt
van kinderopvang, ontvangt een persoonlijk bericht van de pedagogisch medewerker.
Ontstaat er gedurende de dag een weeralarm (code rood)? Ook dan informeren wij ouders en verzorgers via
de mail en de website en de Parro app over de ontstane situatie.
Kinderopvang
Voor een aantal mensen zorgt het voor veel ongemak wanneer de lessen vervallen en er geen kinderopvang
beschikbaar is. Daarom doen wij ons best om in ieder geval op drie centrale locaties kinderopvang aan te
bieden. Wij kunnen echter niets beloven. De veiligheid van de kinderen en de medewerkers staat voorop.
Dus: Kondigt het KNMI code rood af, zijn de wegen onbegaanbaar of ontstaat er gedurende de dag een
weeralarm? Kijk dan even op onze website, mail of app voor meer informatie over de lessen.

Nieuws vanuit de MR


Het vergaderschema van de MR voor dit schooljaar is vastgesteld. Wij vergaderen op:
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 9 januari 2020 om 19.00 uur wordt de papier- container weer geladen. Hiervoor
zijn de ouders van groep 6B ingeroosterd.
Donderdag 30 januari 2020 om 19.00 uur wordt de papier- container weer geladen. Hiervoor
zijn de ouders van groep 5A 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: 27 febr., 20 maart, 9 april, 14 mei, 4 juni, 25
juni.
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Planning Spiekbriefjes 2019/2020:
Vrijdag 31 januari 2020 zal het volgende Spiekbriefje verschijnen.
De planning voor het resterende schooljaar is: 28 februari, 27 maart, 24 april, 29 mei en 3 juli.

Bijlagen





Activiteiten van OERRR, Natuurmonumenten
Herdertjestocht
Centrum jeugd en gezin en welzijnswerk
Sportroefeldag

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.

Dit is het laatste Spiekbriefje van 2019.
Een goede kerstvakantie, fijne kerstdagen en een goed en gezond 2020 gewenst!
We zien elkaar maandag 6 januari 2020 weer.
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Schoolmaatschappelijk werk
Op de scholen in de gemeente Midden-Drenthe wordt schoolmaatschappelijk werk aangeboden door Welzijnswerk
Midden-Drenthe, partner Centrum voor Jeugd en Gezin.
Een schoolmaatschappelijk werker kan met de ouders, de school of het kind in gesprek gaan over problemen rond het
welzijn van het kind op school of thuis. De schoolmaatschappelijk werker kan bijvoorbeeld helpen als er zorgen zijn over de
omgang van een kind met andere kinderen, plagen of pesten, zorgen over het gedrag van het kind in de thuissituatie,
opvoedingsvragen, vragen bij of na scheiding, problemen als gevolg van ziekte of ongeluk, gesprek na verlies van
bijvoorbeeld een familielid. De schoolmaatschappelijk werker kan, zo nodig, via het CJG verwijzen naar gespecialiseerde
hulp.
Als er door het schoolmaatschappelijk werk gesprekken met het kind worden gevoerd, gebeurt dit met een methode die
speciaal ontworpen is voor kinderen. Dit kan op school, thuis of op kantoor van het CJG in Beilen plaatsvinden.
Gesprekken met de ouder kunnen thuis, bij het CJG in Beilen of Smilde plaatsvinden.
Een aanmeldformulier voor hulp kunt u via de leerkracht of de interne begeleider verkrijgen. Of u meldt u zelf telefonisch
aan bij de FrontOffice van het CJG. Aan de hulp vanuit het schoolmaatschappelijk werk zijn geen kosten verbonden.
In het voorjaar van 2020 worden er door schoolmaatschappelijk werkers de volgende trainingen gegeven:
Schatjes Katjes Watjes
Een sociale vaardigheidstraining voor basisschoolkinderen uit groep 5 en 6.
In de training wordt door middel van spel en praten allerlei sociale vaardigheden geoefend. Hierbij wordt er ook gekeken
naar de individuele behoefte van het kind. Deze speelse training bestaat uit 8 bijeenkomsten met minimaal 6 tot maximaal
10 kinderen en vindt plaats op woensdagmiddag van 14.45 uur tot 16.15 uur.
De eerste bijeenkomst is 8 januari 2020. U kunt uw kind zelf aanmelden.
Power Kidzzz
Een sociale vaardigheidstraining voor basisschoolkinderen uit groep 7 en 8.
In de training wordt door middel van spel en praten allerlei sociale vaardigheden en weerbaarheid geoefend. Hierbij wordt
er ook gekeken naar de individuele behoefte van het kind. De Power Kidzzz training bestaat uit 8 bijeenkomsten met
minimaal 6 en maximaal 10 kinderen. De training vindt plaats op woensdagmiddag van 14.45 tot 16.15 uur.
De eerste bijeenkomst is op 11 maart 2020. U kunt uw kind zelf aanmelden.
Informatie over de trainingen
De trainers van deze groepen zijn gecertificeerde groepstrainers.
Alle trainingen worden gegeven in gebouw van het Centrum voor Jeugd en Gezin aan de Nassaukade 4 in Beilen. Voor de
trainingen geldt een eigen bijdrage van 50 euro.
Bij financiële problemen is het altijd mogelijk om te overleggen over de hoogte van de eigen bijdrage. De trainingen vinden
doorgang bij voldoende deelname; bij te weinig aanmeldingen wordt de startdatum verschoven. Deelname aan de
cursussen is mogelijk na een intakegesprek met de trainers.
Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met de FrontOffice CJG.
Telefonisch op 0593 -52 22 62 of per mail naar fo.cjg@middendrenthe.nl
www.cjgmiddendrenthe.nl en www.welzijnswerkmd.nl
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Nieuws uit Beilen e.o.
Herdertjestocht – Loop je mee?
Op zaterdagavond 21 december loopt er een lichtslinger door het centrum van Beilen.
Een herdertjestocht, tussen 17.00 uur en 19.00 uur.
De tocht start bij het Wilhelmina Zalencentrum en eindigt bij de Sint Willibrord Kerk.
Kinderen van de basisscholen en hun ouders worden uitgenodigd om langs een spoor van
lichtjes een tocht te lopen langs scènes van het kerstverhaal.
Warme chocolademelk en soep mogen natuurlijk niet ontbreken.
Loop je mee? Starten kan tot 18.15 uur en deelname is gratis.
De tocht wordt georganiseerd door de gezamenlijke kerken, bewoners en tehuizen en wordt
mede mogelijk gemaakt door Beiler ondernemers.
Zie bijlage.
Sportroefeldag in Beilen
Om het nieuwe jaar sportief te beginnen organiseert Sportief Beilen de Sportroefeldag op donderdag 2 januari 2020.
Die ochtend kunnen alle kinderen uit de groepen 3 t/m 8 van de basisschool kennis maken met de verschillende sporten in
Beilen. Zo kunnen ze kennismaken met Crossfit, waterpolo, tennis, handbal, korfbal, voetbal, turnen, dammen en twirlen.
Vanaf 8.45 uur kunnen de kinderen zich melden in de sporthal de Drenthehal. Daar kunnen ze hun sportonderdelen
kiezen en een sportieve ochtend beleven. De sporthal is het verzamelpunt en op verschillende locaties kunnen de kinderen
de sporten beleven. Denk aan de sportieve kleding of zwemkleding als je waterpolo wil gaan doen.
Ouders zijn verantwoordelijk voor het eventuele vervoer naar de verschillende sporten.
Vooraf aanmelden mag, maar je mag ook donderdag 2 januari je melden in de sporthal.
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