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Agenda Alle activiteiten gepland na 6 april, zijn onder voorbehoud. Houd de Parro- app in de gaten!
(2015-2016)
Datum
Activiteit
Tot 6 april
School en opvang gesloten
april -juni
Project: Dieren in de nieuwe wildernis
9 april
Ouders groep 4b: Oud papier
10 april
Goede Vrijdag = vrij
13 april
2e Paasdag = vrij
17 april
Koningsspelen
Geen Studiedag team = kinderen naar school
20 april
21, 22, 23 april
Planetarium in het speellokaal
24 april
Om 12 uur: kinderen vrij
27 april t/m
Meivakantie
10 mei

Nieuws uit IKC G A de Ridder
Beste kinderen,
Wat een bijzondere periode is dit. Jullie horen en zien natuurlijk elke dag de berichten die vanuit de hele wereld over het
Coronavirus binnenkomen. Er worden allemaal maatregelen genomen om verspreiding van het virus te voorkomen. Eén
van de meest ingrijpende maatregelen is dat de scholen en de opvang zijn gesloten. Met als gevolg dat jullie nu thuis les
krijgen en jullie ouders nu opeens de taak van meester of juf hebben. Dat zal niet altijd meevallen. Op school zijn we druk
bezig om te zorgen dat jullie lespakketten krijgen om verder te gaan met het leren. Tot nu toe was het veel herhaling van
dingen die je al eerder had geleerd. Als de school langer gesloten blijft gaan we toch weer instructie geven via de computer
(Google Classroom en Meet). Om dat te kunnen doen mogen de kinderen van de groepen 5 t/m 8 hun Chromebook komen
ophalen (op 2 en 3 april) . Of dat doorgaat hangt af van het besluit dat de minister op 31 maart gaat geven. Voor de
kinderen uit de groepen 3 en 4 gaan we kijken in hoeverre ze thuis digitaal kunnen leren (is er een tablet of computer
beschikbaar?).
Of de schoolreisjes of het schoolkamp doorgaat weten we nog niet. Zoals het nu lijkt denk ik dat deze niet door kunnen
gaan, maar dat kan dus nog veranderen. Mocht het niet doorgaan, dan gaan we iets anders leuks verzinnen.
Hopelijk zien we jullie (binnenkort) weer als het veilig is om de scholen en opvang open te doen. Tot die tijd wens ik jullie
namens alle medewerkers van het IKC heel veel sterkte.

Hartelijke groet,
Meester Simon
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Afgelaste activiteiten:
Voor de komende periode zijn alle activiteiten afgelast die door externe
partijen worden georganiseerd . Het ziet ernaar uit dat de schoolreisjes en
kampen dit jaar niet door kunnen gaan. Zodra hier meer duidelijkheid over is
zullen we u informeren.
Op 20 april stond een studiedag met het team gepland. Mocht deze dag de
school open zijn, dan zijn de kinderen niet vrij en worden dan op school
verwacht. De studiedag wordt verplaatst naar het komend schooljaar.

Hoera, geboren!
Zaterdag 21 maart om 21.27 uur zijn mijn partner Jeroen
en ik trotse ouders geworden van een mooi meisje! Ze
heet Jileen en doet het fantastisch. Wij genieten nu lekker
van ons verlof. Ik hoop dat ik haar gauw aan groep 6a kan
gaan voorstellen.
Juf Lisa (gr 6a)

Scoor een boek! Van start in groep 6
Scoren kun je overal! Nu ook met Scoor een boek! Hét leesproject dat lezen en sporten met elkaar combineert. Want goed
leren lezen is voor kinderen net zo belangrijk als bewegen.
De leerlingen van groep 6 lezen in de komende weken zoveel mogelijk leuke boeken. Hierin worden ze aangemoedigd
door niemand minder dan Mike te Wierik, profvoetballer van eredivisieclub FC Groningen. De leerlingen scoren tientallen
boeken en ontdekken het plezier in lezen.
De educatiemedewerker van de bibliotheek is in de groep geweest voor de aftrap. De leerlingen van groep 6 houden op
een poster in de klas bij hoeveel boeken er gelezen zijn. Elk boek wordt in de klas besproken en van de 11 mooiste boeken
maakt de klas een basisopstelling. Daarna is het tijd voor de rust. Ook tijdens de rust bezoekt de educatiemedewerker de
groep met een videoboodschap van Mike te Wierik.
Scoor een boek! wordt afgesloten met het fluitsignaal: een sportieve en feestelijke gemeentelijke afsluiting op een
voetbalveld in Beilen. Hier wordt de score bekend gemaakt hoeveel boeken er binnen de gemeente gelezen zijn.

Verkeersexamen
Maandagavond 23 maart jl. heeft het kabinet aangekondigd dat tot 1 juni a.s. alle bijeenkomsten verboden zijn in verband
met de coronacrisis. Veilig Verkeer Nederland volgt deze aangescherpte maatregel uiteraard op.
De gezondheid van onze vrijwilligers en alle andere betrokkenen bij onze activiteiten staat voor ons voorop.
Dat betekent dat al onze activiteiten tot 1 juni waar meerdere mensen bij aanwezig zouden zijn, spijtig genoeg, niet door
kunnen gaan.
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Dit schooljaar zou de afdeling Noord Drenthe/Assen voor de eerste maal het Praktisch Verkeersexamen organiseren in
mei in Midden Drenthe (Beilen). De teleurstelling is groot dat deze activiteiten nu helaas afgeblazen moeten worden.
Voor het VVN theoretisch verkeersexamen (ook digitaal) geldt dat zodra er meer duidelijkheid is over het verloop van het
coronavirus, er nieuwe data gekozen en gecommuniceerd worden via de reguliere kanalen.
Het theoretisch verkeersexamen zal in ieder geval niet eerder dan in juni plaatsvinden om scholen en kinderen voldoende
voorbereidingstijd te geven (het kan om die reden bijvoorbeeld ook plaatsvinden in september of oktober, of eventueel
volgend voorjaar). Vanwege de nieuwe maatregelen wordt het VVN Praktisch Verkeersexamen geannuleerd voor de
maanden april en mei. Waarom deze hele maanden? Hoewel de scholen op dit moment tot en met 6 april gesloten zijn, is
nog onduidelijk wat er daarna gaat gebeuren. En als we te snel alweer een Praktisch Verkeersexamen organiseren,
hebben de kinderen ook weinig tijd gehad om te oefenen en scholen om de lessen weer op te starten. De beste optie lijkt
ons het PVE te verplaatsen naar het volgend schooljaar (dan groep 7 en 8 tegelijk).
We hebben er begrip voor dat zodra de scholen weer kunnen starten men veel lesstof zal moeten inhalen en dat
verkeerseducatie dan niet op het prioriteitenlijstje staat.

We hopen u hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Yvonne Baas,
voorzitter Afdeling Noord Drenthe/Assen
voorzitter District Drenthe

Nieuws vanuit de OR
De avondvierdaagse gaat niet door.
Gezien de aangescherpte en verlengde maatregelen is besloten de avondvierdaagse in Beilen voor 2020 af te lassen.
Wij zullen zo spoedig mogelijk de datum voor 2021 bekend maken en we hopen dat jullie dan weer massaal meelopen.
Tot volgend jaar 🙋🏻♀️
Vriendelijk groeten
Bestuur avondvierdaagse commissie, Tinus, Matthijs, Hans, Lars en Ingrid

Nieuws vanuit de MR
• Het vergaderschema van de MR voor dit schooljaar is vastgesteld. Wij vergaderen op:
13 mei 2020
23 juni 2020
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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 april 2020 om 19.00 uur wordt de papier- container weer geladen. Hiervoor zijn
de ouders van groep 4B ingeroosterd. Vooralsnog gaat dit gewoon door maar houd, voor
eventuele wijzigingen, de Parro goed in de gaten!
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: 14 mei, 4 juni, 25 juni.

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

Bijlagen:





Aan de slag met digitale vaardigheden en techniek in de Biebfabriek
Power Kidzzz
Tastbaar Assen Techniek
Beiler Koningsloop 2020

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.
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
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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