Spiekbriefje 5
31-01-2020
-2019
Agenda
Datum
7 februari
7 februari
14 februari
17 t/m 21 februari
26 februari
27 februari

(2015-2016)
Activiteit
Groep 7b: workshop metaal in Vincent van Gogh, Beilen
Groep 8b: workshop hout in Vincent van Gogh, Beilen
Alle leerlingen om 12 uur vrij.
Voorjaarsvakantie
Rapporten mee
Ouders groep 5B: oud papier laden

Nieuws uit IKC G A de Ridder
Studiedag
Op maandag 20 januari hebben we met alle leerkrachten een studiedag gehad over
rekenen en wiskunde. We hebben deze dag gebruikt om ons rekenonderwijs beter
op elkaar af te stemmen. In de onderbouw lag de focus met name op de overgang
van groep 2 naar groep 3 en de inzet van spelletjes binnen het rekenen. In de
bovenbouw groepen hebben we met elkaar besproken hoe we nog beter in beeld
krijgen waar rekenproblemen (in het automatiseren) ontstaan. Daarvoor gebruiken
we sinds dit jaar een rekentoets (Bareka). Op basis van de uitkomsten kunnen we
goed zien waar de knelpunten zitten en de leerlingen effectief hulp bieden. Tijdens
deze studiedag werden we begeleid door Margreeth Mulder van Wizz Scholing.
Vrije middagen voor vakanties
Dit schooljaar hebben de leerlingen elke dag 5 minuten extra les. Daardoor is het
mogelijk om twee studiedagen en een aantal middagen voor de vakantie vrij te zijn.
De volgende studiedag is op maandag 20 april. Op de vrijdag voor de
voorjaarsvakantie, meivakantie en zomervakantie zijn de kinderen om 12 uur vrij.

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:

NL Doet
Op vrijdag 13 maart doen we weer mee met NL Doet. Tijdens deze dag gaan we
verder met het vergroenen van het plein. Via Landschapsbeheer Drenthe is het ons
gelukt om een subsidie van het Oranjefonds binnen te halen. Tijdens deze dag gaan
we een plantgoed aanplanten, een haag langs de fietsenstalling zetten, een hek om het
nieuwe plantgoed zetten ter bescherming, nestkasten schoonmaken. Misschien is er
een ouder die wil helpen met het metselen van de buitentribune. Deze is vorig jaar
gelijmd, maar de lijm houdt niet en daardoor zitten er stenen los. Als er handige ouders
zijn die van een stapel pallets een buitenkeuken willen maken voor op het
kleuter/peuterplein, dan kunnen zij zich ook opgeven.
Naast de inzet van vrijwilligers zullen kinderen helpen om het plein beter te maken.
De reden dat we verder gaan met het grote plein is vanwege de onzekerheid die er is m.b.t. het gebouw de komende jaren.
Voor een paar eiken die bij de kinderopvang staan wordt een kapvergunning aangevraagd. We vinden het heel jammer dat
er misschien een paar eiken moeten wijken, maar de afgelopen jaren zaten er eikenprocessierupsen in die bomen. Met
name voor kruipende kinderen is dat niet wenselijk. Indien er gekapt wordt, dan zullen we er andere bomen voor
terugplaatsen. Daarnaast zorgde het blad voor verstoppingen van afvoeren met gevolg lekkage van de unit.
Aanmelden voor NL Doet kan via de site (of direct aan Simon.bijl@kitsprimair.nl doorgeven) https://www.nldoet.nl/klus/hetgroene-schoolplein-van-ikc-ga-de-ridder

Nationale voorleesdagen.

Op woensdag 22 januari starten de Nationale Voorleesdagen 2020.
Het boek “Moppereend” staat hierbij centraal, dit boek is verkozen
tot prentenboek van het jaar 2020.
Het boek gaat over een eend die zich verveelt omdat de vijver
opgedroogd is. Al mopperend komt de eend bij verschillende dieren
die de eend uitnodigen om mee te doen met dat gene wat dat dier
doet of speelt.
Maar dat is altijd iets wat bij dat dier hoort en wat de eend niet wil
doen.
Pas als het weer regent is de eend blij en speelt de eend zelfs met de
andere dieren die zich aanpassen op hun eigen manier. Na een
inktzwarte lucht is er uiteindelijk nog een prachtige regenboog te
zien.
Alle peuters en kleuters van alle scholen en kindcentra in Beilen doen
aan dit project mee. Ze spelen, praten , knutselen en zingen over het
thema “gevoelens”, maar ook andere thema’s zoals dieren en het
weer kunnen er bij gehaald worden.
Door langer samen met een thema bezig te zijn ontstaat er
verdieping van het onderwerp, ook doordat de beleving sterker is op
deze manier.
We wensen iedereen veel plezier met dit project!
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Voorleestip
Over voorlezen gesproken:
Koning van Katoren van Jan Terlouw is vanaf 7
februari voor €2,- te koop.
http://geefeenboekcadeau.nl/

Vooraankondiging gezamenlijke sportdag groep 5 t/m 8 in
Beilen.
Op vrijdag 29 mei vindt er in Beilen een sportdag plaats voor groep
5 t/m 8.
Deze sportdag wordt georganiseerd door Lifestyle Kits Primair.
We vragen u deze datum te noteren in uw agenda. We kunnen uw
hulp namelijk heel goed gebruiken.
In maart / april zullen we u in een mail benaderen om ons te
helpen tijdens deze sportdag.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.
Albert Boers en Frank Klein, Lifestyle Kits Primair

Kinderpostzegelactie
De goede verkoop van kinderpostzegels door onze leerlingen van de groepen 7 en 8 heeft ons
zo’n 60 boeken opgeleverd!!! Via het onderdeel lokaal besteden konden we er als school voor
kiezen om een deel van het opgehaalde geld van de actie te besteden aan een lokaal goed doel.
We hebben gekozen voor themapakketten met boeken. We konden kiezen uit verschillende
pakketten. Zo hebben we voorleesboeken, Engelse boeken, informatieve boeken etc. ontvangen.
Leerlingen van groep 8 hartelijk dank voor jullie inzet!!

Staking
Op de flip-over bij de kleuteringang hebben 4 stellingen
gehangen m.b.t.de grote zorgen in het onderwijs. Ouders
konden d.m.v. een streepje te zetten op deze stellingen
reageren. Bij deze dank daarvoor. We voelen ons als
leerkrachten door de ouders gesteund!
Voor de uitslag, zie de foto.
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Nieuws uit KC G A de Ridder
Het jaar 2020 is alweer bijna een maand oud. Na de
kerstvakantie zijn wij begonnen met het nieuwe thema:
voertuigen/vervoer. De lieveheersbeestjes en de Bijtjes zijn
al druk aan het knutselen, liedjes zingen en boekjes lezen.
Ook de kinderen van de Tovertuin sluiten aan met dit
thema.
Op woensdag 22 januari zijn de Nationale voorleesdagen
van start gegaan. Dit jaar met het boekje van de
Moppereend. De kinderen van de Lieveheersbeestjes en de
Bijtjes hebben bezoek gehad van een mevrouw van de
bibliotheek die ging het boek voorlezen met een
voorleeskastje. Dit was erg leuk en gezellig.
Mededeling van de Tovertuin: Vanaf 1 februari mogen de
kinderen van groep 3 zelf naar de BSO toekomen. Dit
gebeurd elk jaar na de kerstvakantie zodat de kinderen dit
kunnen oefenen aangezien ze vanaf groep 4 zelfstandig
naar de BSO toe mogen komen. Uiteraard houden wij het
wel in de gaten en halen wij de kinderen af en toe nog
gewoon op.
Bij de Lieveheersbeestjes is Jason bij ons gekomen en komt Nolan ook bij ons.
Bij de Bijtjes zijn Jop,Tycho en Bodhi bij ons gekomen.
Bij de Tovertuin zijn Amyloe, Lars, Aelyn en Scott bij ons gekomen.
Wij wensen alle nieuwe kinderen een hele fijne tijd bij ons.
In de voorjaarsvakantie gaat de Tovertuin aan de slag met het lifestyle programma De Astronaut. Op dinsdag 18 februari is
er weer een workshop verzorgd door Krea kracht.

Nieuws vanuit de OC
Oproep! 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 a 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.
Vier à vijf keer per jaar gaat een van de leden naar het centrale oudercommissie overleg, hierbij zijn
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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 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 27 februari 2020 om 19.00 uur wordt de papier- container weer geladen. Hiervoor
zijn de ouders van groep 5B 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: 20 maart, 9 april, 14 mei, 4 juni, 25 juni.

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

Bijlagen



Activiteiten van OERRR tijdens de voorjaarsvakantie
Techniek Tastbaar

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.
Sociale vaardigheidstrainingen
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 5 februari 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 8 april 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 Front Office 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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