11 mei 2020
NIEUWE START
We hebben met veel inzet en liefde afgelopen weken het
onderwijs op afstand vormgegeven. Maar na heel veel
weken onderwijs op afstand, nu toch eindelijk weer
kinderen in school. Wat zijn wij blij dat er weer leven in de
brouwerij is! Wat een prachtig geluid; het gelach uit de
klas, het spelen op het schoolplein en het gezellige
gebabbel. Eindelijk weer een beetje zoals het hoort.
Natuurlijk hopen wij snel alle kinderen weer tegelijk op
school te ontvangen.

Het was de eerste dag nog een beetje wennen aan alle
regels, maar dat ging de kinderen (en ouders) al redelijk
goed af.
In onderstaande link vindt u een interactieve video waarin
op een speelse manier wordt uitgelegd wat de coronaregels zijn, nu de scholen weer open zijn.
Als bijlage ziet u nog een samenvatting van de regels.
https://youtu.be/b6oEofXw-BM

WELKOM
Er starten morgen 3 nieuwe leerlingen in groep 1.
Levi Bon, Michelle van Schaik en Lucas Bense.
We hopen dat snel de hele klas weer naar school mag,
zodat jullie binnenkort met al jullie nieuwe klasgenoten/
vrienden kunnen spelen en leren.
NIEUWS UIT HET TEAM


In de gang van de kleuters is een echt kasteel
verrezen. De ridders en jonkvrouwen kunnen daar
dineren. De
paarden staan al
klaar om mee op
pad te gaan.
De komende
weken zijn de
kleuters dus druk
bezig met het
thema ridders en
kastelen.
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Wij vonden het feest vandaag, omdat er eindelijk
weer kinderen in de klas zijn. Vandaar dat we de
school feestelijk hebben ingericht. Er zijn slingers
opgehangen en op elke klasdeur hangen de foto’s
die van de kinderen gemaakt zijn op de
woningsspelen.

Bij het lokaal van groep 1-2 en groep 8 hangt een
televisie. Op het scherm is een slide-show met
actuele informatie van die week te zien.

KIDS COLLEGE IN BEWEGING
De scholen zijn weer open! In de eerste weken dat de
school weer open is, zullen we op school stilstaan bij wat
er is gebeurd en zullen we proberen om hier woorden aan
te geven. We zullen extra inzetten op het vertrouwen en
de sfeer in de groep. Dat doen we de komende weken met
behulp van oefeningen en spellen uit de Kanjertraining. In
de bijlage is een aantal van die kernoefeningen
uitgeschreven, zodat u als ouder op de hoogte bent van de
activiteiten in de groep. Daarnaast staat er een aantal
oefeningen die u samen thuis zou kunnen doen. Zo krijgt u
meer inzicht in wat de Kanjertraining inhoudt en waar
onze veilige leeromgeving vandaan komt.

DE AGENDA
Ma 11 mei

Groep 2, 4, 5, 7 en 8a krijgen weer
les op school (Zie bijlage voor de
rest van de schooldagen)

Di 12 mei

Groep 1, 3, 6 en 8b krijgen weer les
op school (Zie bijlage voor de rest
van de schooldagen)

Do 21 en vr 22 mei

Vrij i.v.m. hemelvaart

Ma 1 t/m vr 5 juni

vakantie

VAKANTIES SCHOOLJAAR 2020-2021

FORMATIE
De MR heeft goedkeuring gegeven aan de formatie. Ik kan
u dus vertellen dat we volgend schooljaar gaan werken in
4 groepen, te weten: Groep 1-2, groep 3-4, groep 5-6 en
groep 7-8. We communiceren gelijktijdig met de andere
scholen van Vechtstreek en Venen. Welke leerkracht uw
kind(eren) krijgt hoort u dus begin juni.

herfstvakantie

19 t/m 23 oktober 2020

kerstvakantie

21 december t/m 1 januari 2021

voorjaarsvakantie

22 t/m 26 februari 2021

Pasen

2 t/m 5 april 2021

Koningsdag

27 april 2021

meivakantie

3 t/m 12 mei 2021 +

hemelvaart

13 t/m 14 mei 2021

Pinksteren

24 mei 2021

zomervakantie

19 juli t/m 27 augustus 2021

Er zullen nog 3 studiedagen ingepland worden. Zodra deze
data bekend zijn laat ik het u weten.
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Hieronder een activiteit vanuit de gemeente:
BOUWDORP CHALLENGE 2020
Het zal u vast niet ontgaan zijn. Er worden geen
vergunningen verstrekt voor evenementen op dit moment
waardoor de Bouwdorp week in augustus niet door kan
gaan. Maarrrrrr…..Wij hebben een Corona-proof
alternatief bedacht!
Doe mee aan de Bouwdorp Challenge en bouw binnen één
dag een object naar eigen ontwerp. Dit mag van alles zijn:
een kunstobject, een hut op schaal, een zeepkistauto, etc.
Laat je fantasie maar gaan.
Het is een Bouwdorp Challenge dus hout moet onderdeel
van je object zijn maar verder mag je gebruik maken van
allerlei materialen die je maar kunt bedenken. Je gaat
buiten voor je huis bouwen die dag zodat er gejureerd kan
worden en anderen -op gepaste afstand- je bouwobject
kunnen bewonderen. Vrijwilligers (en ook onze mascotte
Tikkie) van Bouwdorp zullen bij je langskomen om te kijken
hoe het gaat met het bouwen en zullen vanaf 16:00 uur
jureren. Ze zullen kijken naar de originaliteit, je
ontwerptekening en de uitvoering daarvan, maar ook naar
het verhaal achter je object. Het meest originele
bouwobject wint een mooi prijzenpakket. We hebben voor
elke dorpskern een eerste prijs.

Deelname en aanmelden
De Bouwdorp Challenge vindt van 08:00-16:00 uur plaats
op eerste pinksterdag (31 mei) en is voor kinderen t/m 12
jaar. Je meld je aan als team (mag ook alleen) met het
adres waar je gaat bouwen. Je krijgt van ons een
deelnemersnummer die je zichtbaar plaatst bij je
‘buitenwerkplaats’. Je kunt je via de website
(derondevenen.ouderslokaal.nl) aanmelden tot 28 mei
aanstaande.
INFORMATIE VANUIT DE GGD
Heeft u behoefte aan informatie over bijvoorbeeld corona
of opvoedvragen, dan kunt u contact maken met ons via
de chat of het telefonisch spreekuur. Dit is te bereiken via

onze website https://www.ggdru.nl/mijn-kind.html. De
chat is maandag, woensdag en vrijdag van 9.00 tot 17.00
uur en dinsdag en donderdag tot 20.30 uur geopend.
ZIE VOOR MEER SCHOOLINFO
www.kidscollegewilnis
ZIE VOOR MEER SCHOOLINFO
www.kidscollegewilnis.nl

Wij zijn ook te vinden op facebook

