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Agenda
Datum
2 maart
4 maart
6 maart
10 maart
11 maart
12 maart
18 maart
18 maart
20 maart
20 maart
23 maart

(2015-2016)
Activiteit
Groepen 3: Verhalenmachine
Groepen 8: Naar het gemeentehuis
Groepen 8: 1e Filmdag (voor de eindfilm)
Groepen 5 en 6: Naar TBT Eromes Marko in Hoogeveen
Groepen 4: Workshop Esher
Groepen 8: 2e Filmdag
Open dag Opvang en school IKC De Ridder
Alle groepen: Voorlezen in het Drents
Groepen 5 en 6: Voorstelling op school
Ouders groep 4A: Oud papier inladen
MR vergadering om 19.30 uur

Nieuws uit IKC G A de Ridder
Kinderdirecteur IVN
Joya Stevens uit groep 6b is in januari benoemd tot kinderdirecteur van IVN Noord. Dat gaat zij het komend jaar samen
doen met nog een jongen uit Nijeveen.
Joya heeft veel ideeën op welke wijze de kinderen in Noord Nederland nog meer bij natuureducatie kunnen worden
betrokken.
https://www.ivn.nl/provincie/drenthe/nieuws/joya-en-erwin-zijn-de-eerste-kinderdirecteuren-van-ivn-noord
Plein
Momenteel is het op het onverharde gedeelte van het plein nat en modderig. Van sommige ouders hoor ik wel eens dat het
er niet uitziet. Dat het niet groen is komt vanwege het seizoen en de intensieve betreding. In de pauzes spelen honderden
kinderen op het gras. Ook al zouden we dit nu gaan inzaaien, dan zal het na in gebruik name ook weer kaal worden. In de
leerlingenraad hebben we er over gesproken. De kinderen geven aan dat ze met veel plezier spelen op het plein en dat er
genoeg te doen is. Een groot deel van het plein bestaat uit tegels. Mocht uw kind steeds te vies thuiskomen, dan kunt u
best afspreken dat hij/zij alleen op het verharde gedeelte speelt. Als het weer wat droger wordt en alles weer gaat groeien,
dan zal het plein er weer beter uit gaan zien. Hoewel de bulten waarschijnlijk kaal blijven (enorm aantrekkelijk voor de
kinderen)
Op 13 maart doen we mee aan NL Doet om het schoolplein verder op te knappen. U kunt zich bij mij of via de website van
NL Doet opgeven.
NL Doet https://www.nldoet.nl/klus/het-groene-schoolplein-van-ikc-ga-de-ridder
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De werkzaamheden zullen bestaan uit het aanplanten van bomen en struiken. Het aanbrengen van palen en draad om de
nieuwe aanplant te beschermen, nestkastjes schoonmaken en we zijn op zoek naar iemand die kan metselen (buiten
tribune).
Alvast bedankt voor uw hulp.
Open dag
Op 18 maart wordt op alle IKC’s van Kits Primair een open dag gehouden.
Tijdens deze dag bent u van harte welkom om een kijkje te komen nemen op
IKC G.A. de Ridder. Als u wilt kunt u een kijkje komen nemen in de groep van
uw kind en zien hoe er les wordt gegeven. Dat kan tot 11.30 uur. U bent
natuurlijk ook van harte welkom om bij de kinderopvang te komen kijken.
Daarnaast kunt u op deze dag informatie ontvangen over de ontwikkelingen op
ons IKC.
Mocht u mensen bij u in de buurt of kennissenkring kennen die nog op zoek zijn
naar opvang of onderwijs, dan zijn zij van harte welkom om te komen.

Ridderkoor
Aan alle leerlingen van de groepen 5 t/m 8,
Als muziekschool zijn we 5 jaren geleden begonnen met een eigen schoolkoor, het Ridderkoor!
Op een speciale avond of middag lieten deze kinderen op spetterende wijze hun nummers horen.
Vanaf 16 maart starten we weer een schoolkoor op. Lijkt het je leuk om samen leuke, hippe en
moderne liedjes te zingen, waarbij je vanzelf gaat swingen?
Geef je dan op!
Hoe komt dat er in de praktijk uit te zien? We oefenen 6 à 7 keer op een maandag, van 14.15 uur tot
uiterlijk 15.00 uur. Donderdagmiddag 18 juni treden we op, dan geven we een klein zomerconcert,
zodat het publiek al zin krijgt in de zomer.
Daarna stopt het schoolkoor tot de zomervakantie.
Gezellig samen liedjes zingen die passen bij jouw leeftijd?
Overleg eerst thuis en geef je dan op door je ouders te laten mailen naar
titia.stobbe@kitsprimair.nl
Opgave uiterlijk vrijdag 6 maart!!
We hopen je gauw te zien en te horen!
Juf Marjan en juf Titia

Voorleeswedstrijd groep 3 en 4
Vrijdag 14 februari was de voorleeswedstrijd voor de groepen 3 en 4. Na de
voorrondes in de verschillende groepen werden er uiteindelijk 8 kandidaten gekozen.
Er werden hele mooie verhalen voorgelezen en de jury (bestaande uit meester Simon
Bijl en wethouder Erjen Derks) was zeer onder de indruk van het hoge niveau.
De voorleeskampioen van groep 3 is Karilynn Schuring geworden. En de
voorleeskampioen van groep 4 Sophie Gils. Gefeliciteerd Karilynn en Sophie!
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Vacature facilitair medewerker bestuurskantoor Kits Primair
Kits Primair zoekt een nieuwe collega voor het schoonmaken van het bestuurskantoor. Iemand die graag de handen uit de
mouwen steekt en oog heeft voor detail. Het betreft een vacature voor 2,5 uur per week. Indien je belangstelling hebt of
iemand kent die wellicht interesse heeft, horen we dat graag! Voor meer informatie kun je contact opnemen met Diana
Eleveld, facilitair coördinator bij Kits Primair. Zij is bereikbaar via het telefoonnummer 0593 535 100 of via
az@kitsprimair.nl.
De volledige vacaturetekst is te vinden op www.kitsprimair.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

Nieuws uit KC G A de Ridder

Vorige week hebben we de voorjaarsvakantie gehad. Zowel de
kinderen van de Tovertuin als de Lieveheersbeestjes hebben
veel activiteiten gedaan rond het thema: de astronaut.
Een planeten stelsel, proefjes knutselen etc. Ook was er weer
een workshop van Krea Kracht en hebben de Tovertuin kinderen
een vogelhuisje gebouwd.
Na de vakantie zijn wij met de Lieveheersbeestjes en de Bijtjes
begonnen met het nieuwe Pukthema: eet smakelijk. En bij de
Tovertuin Ik hou van Holland.
Bij de Tovertuin zijn we alweer druk spelletjes aan het spelen
aangezien het weer er niet altijd even droog uitziet.

Bij de Bijtjes hebben we afscheid genomen van Cedric, hij is al aan het
wennen op de basisschool. Ook is Kyan al druk aan het wennen.
Bij de Lieveheersbeestjes nemen we bijna afscheid van Mara en Niels zij zijn
ook al aan het wennen.
Bij de Tovertuin hebben we afscheid genomen van Jasmijn, Rosalie en Fleur
zij gaan thuis spelen.
Groetjes, KC GA de Ridder.
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18 Maart: Open dag!
Wilt u graag een keer een kijkje nemen bij de kinderdagopvang? Dat kan! Op woensdag 18 maart openen wij onze deuren
voor ouders en belangstellenden. Van 8.30 uur tot 11.30 uur is er gelegenheid om binnen te kijken bij de
kinderdagopvang. U bent van harte welkom!
Wilt u gebruik maken van kinderopvang? Ook dan nodigen wij u graag uit! De open dag is een mooie kans om alvast een
keertje (met uw kind) sfeer te komen proeven. Uiteraard is het ook mogelijk om op een ander moment kennis te komen
maken. Voor een oriënterend gesprek kunt u telefonisch contact opnemen met de IKC-directie. Voor een bezoek aan de
kinderopvang kunt u bellen met het telefoonnummer 0593 535 101.
Kent u ouders die op zoek zijn naar kinderopvang? We stellen het op prijs als u die ouders ook wilt attenderen op de open
dag en op de mogelijkheid voor een vrijblijvende afspraak.
We zien u graag op 18 maart!

Nieuws vanuit de OR

Opbrengst herfst- & winterfair
Het is alweer een tijdje geleden dat we op vrijdagmiddag/avond een gezellige herfst- en winterfair organiseerden met een
sfeervolle lampionnententoonstelling, winterse kost, workshops, spelletjes en een markt met knutselwerkjes van kinderen.
De uiteindelijke opbrengst van al deze activiteiten bedraagt ruim € 4.000,-.
Na aftrek van de gemaakte kosten blijft er ongeveer € 3.000,- over voor de aanschaf van nieuwe schoolshirts.
Goed nieuws, er hebben zich inmiddels een aantal Beiler ondernemers gemeld die ons willen sponsoren wat betreft de
aanschaf van nieuwe schoolshirts
Inmiddels is de ouderraad aan de slag om te bepalen welke aantallen shirts in welke maten we nodig hebben.
Wordt vervolgd....
Winnaars van de diverse activiteiten
Slow biking - Aniek (5a) en Lorenz (1a) hebben een bioscoopbon gewonnen
Spiekerboks hangen - Daan (8a) heeft een bioscoopbon gewonnen
Snelheidsmeter - Chiel (5a) en Sven (3c) hebben een voetbal gewonnen

Nieuws vanuit de MR
Op 12 februari heeft de MR vergaderd. Helaas deze keer zonder Simon die wegens ziekte niet aanwezig kon zijn. Wij
hebben de volgende zaken besproken:
- Wij hebben gezamenlijk de zogenaamde 'MR-scan' ingevuld. Aan de hand van 45 vragen over de samenwerking van de
MR met de leiding van de school, geeft deze scan een beeld van wat daarin goed gaat en wat voor verbetering vatbaar is.
De uitkomst is ook met Simon gedeeld en we hebben afgesproken om over de verbeterpunten met elkaar in gesprek te
blijven.
- Het Integraal Huisvestingsplan gaat in de maand maart naar de gemeente Midden-Drenthe. Ondanks dat onze MR daar
formeel geen rol in vervult, houden wij de voortgang natuurlijk scherp in de gaten.
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- De MR heeft kennis genomen van de cijfers over de geregistreerde incidenten. De MR is content met de vaststelling dat
de cijfers beter in beeld zijn dan een aantal jaren geleden en dat de juiste acties hierop ondernomen worden.
Onze volgende vergadering staat gepland op maandag 23 maart om 19:30 uur. Dan staat onder andere de bespreking
van de meerjarenbegroting op de agenda. Onze vergaderingen zijn openbaar dus belangstellenden zijn van harte welkom.
• Het vergaderschema van de MR voor dit schooljaar is vastgesteld. Wij vergaderen op:
23 maart 2020
13 mei 2020
23 juni 2020

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
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 .

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 20 maart 2020 om 19.00 uur wordt de papier- container weer geladen. Hiervoor
zijn de ouders van groep 4A 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 april, 14 mei, 4 juni, 25 juni.

Planning Spiekbriefjes 2019/2020:
Vrijdag 27 maart 2020 zal het volgende Spiekbriefje verschijnen.

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:

De planning voor het resterende schooljaar is: 24 april, 29 mei en 3 juli.

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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