
  

 

 

21 augustus 2020 

START SCHOOLJAAR                                                                                      

Nog een paar dagen en dan start het nieuwe schooljaar. 

Alle klassen zijn weer in orde gemaakt en de leerkrachten 

kijken er naar uit om alle kinderen weer te zien. 

Wij hopen dat iedereen heeft kunnen genieten van een 

fijne vakantie. Door alle Coronaperikelen was dit misschien 

iets anders dan andere jaren. Gelukkig hebben we in 

Nederland ook kunnen genieten van prachtig weer.                                                        

De regels rondom Corona, zoals die voor de zomervakantie 

gehanteerd werden, zijn helaas nog steeds van kracht. 

Hieronder geven we u nog even de belangrijkste: 

● Ouders komen niet op het schoolplein en in de school, 

(behalve op uitnodiging) 

● De school let er op dat leerlingen vaak hun handen 

wassen, 

● Ouders en leerkrachten houden 1,5 meter afstand tot 

elkaar. 

Ouders zijn dus op uitnodiging toegestaan in de school 

mits zij 1,5 meter afstand houden van elkaar. Omdat het 

lastig is als alle ouders tegelijk in de school zijn, maar 

omdat we ook snappen dat de eerste schooldag belangrijk 

is, hanteren wij in de startweek de volgende afspraken: 

- Op de eerste schooldag regelt de Ouderraad vanaf 8.15 

uur een kopje koffie of thee op het schoolplein. Zo kunnen 

we op gepaste afstand toch even een nieuw schooljaar 

met elkaar inluiden.                                                                      

De Ouderraad zal dan ook een flyer uitdelen. Zij zijn op 

zoek naar nieuwe ouderraadsleden en kunnen u meteen 

enthousiast over hun activiteiten vertellen. 

- Op de eerste schooldag mogen de ouders van NIEUWE 

kinderen en de ouders van de kinderen van groep 3 mee 

naar binnen. Hierbij moet er wel goed gelet worden op de 

1,5 m regel.                                                                                         

We begrijpen heel goed dat ook andere ouders graag mee 

naar binnen willen maar gezien de oplopende cijfers qua 

besmettingen vinden wij dat op dit moment niet 

verantwoord. 

- Vanaf dag 2 geldt: alle ouders nemen afscheid van hun 

kind(eren) bij het hek, de kinderen van groep 1-2 worden 

bij het hek opgevangen door juf Anneke of Lisa en zij 

begeleiden de kinderen naar binnen. De kinderen van 

groep 3 t/m 8 gaan zelfstandig naar binnen. De inlooptijd 

is van 8.20-8.30 uur. 

- Voor het ophalen geldt: Alle ouders van de kinderen 

wachten buiten de hekken. Op deze manier kunnen we de 

1,5 meter afstand zoveel mogelijk waarborgen. 

ZIEKE LEERLINGEN                                                                 

Leerlingen met milde klachten zoals neusverkoudheid, 

keelpijn, lichte hoest, koorts of benauwdheid moeten thuis 

blijven. Bij twijfel is het aan school om de beslissing te 

nemen of een kind welkom is of niet op die betreffende 

dag. Als een leerling ‘ziek’ op school komt, overlegt de 

leerkracht met een collega of de leerling naar huis 

gestuurd moet worden. Als een ander gezinslid ernstige 

klachten heeft, dan mag het kind pas naar school komen 

als de klachten verdwenen zijn. Als een leerling gedurende 

de dag ziek wordt, worden de ouders direct gebeld en 

zorgen zij ervoor dat hun kind wordt opgehaald. 

TRAKTEREN                                                                                              

Een verjaardag moet gevierd worden! In overleg met de 

leerkracht mag er dan ook getrakteerd worden. Een 

traktatie geven we alleen in de eigen klas en er mogen 

alleen verpakte traktaties uitgedeeld worden. De kinderen 

gaan ook niet meer langs de andere klassen. In de 

teamkamer wordt door alle leraren de verjaardagskaart 

geschreven. Indien gewenst mag er natuurlijk wel een 
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traktatie in de teamkamer neergezet worden voor de 

leraren ;)   

WELKOM                                                                                           

Voor de vakantie hebben we al even met veel van onze 

nieuwe leerlingen kennis mogen maken maar na de 

vakantie starten ze dan echt:                                                          

In groep 1: Aya Ali, Julia Floor, Ties Gille en Kay van der 

Graaf                                                                                              

In groep 3: Nikki Wazied                                                                                   

In groep 4: Mats van der Tol                                                               

In groep 5: Jessey Taat                                                                           

In groep 7: Milo Pacenti en Dewi Taat                                     

Welkom allemaal op Kids College. We gaan er samen een 

mooie tijd van maken! 

CONTINUROOSTER                                                                       

Vanaf maandag gaat het continurooster officieel in. De 

laatste weken voor de zomervakantie hebben we er i.v.m. 

Corona al mee gewerkt en konden we mooi het e.e.a. 

uitproberen. Vanaf maandag gaat het definitief in. Dat 

betekent dat alle kinderen elke dag van 8.30 - 14.00 uur 

naar school gaan.                                                                           

De kinderen hebben in de ochtend 15 minuten pauze en 

tussen de middag hebben zij 30 minuten pauze.                         

Op de eerste schooldag krijgen de kinderen nog een 

handige verrassing mee naar huis die ze de rest van het 

schooljaar kunnen gebruiken! 

GYMROOSTER                                                                               

Gelukkig mogen de gymlessen weer in de sporthal gegeven 

worden. Na de lessen worden alle materialen elke keer 

weer afgenomen.                                                                              

Er is wel een wijziging in de vakleerkracht gym gekomen. 

Christian van der Lingen gaat ons verlaten en Ilse van 

Kippersluis zal dit jaar onze school begeleiden. Ilse kennen 

we op Kids College al van het move mates programma. Wij 

zijn superblij dat Ilse ons team komt versterken en goede 

gymlessen aan uw kind(eren) gaat geven. In de volgende 

Kids News zal zij zich aan u voorstellen.  

Ilse geeft haar gymlessen op woensdag in de Willisstee.      

08.30 - 09.30 uur = groep 3/4                                                                          

09.30 - 10.30 uur = groep 5/6                                                                              

10.30 - 11.30 uur = groep 7/8 

Dit betekent dat alle kinderen op woensdag hun 

gymspullen mee moeten nemen.                                                     

De kinderen van groep 3/4 kunnen om 8.20 uur afgezet 

worden bij de Willisstee. Juf Sabina vangt de kinderen op 

en wijst ze de kleedkamer. Om 8.30 uur start de gymles. 

Na de gymles lopen ze weer terug naar school. Groep 5/6 

zal de eerste tijd ook naar de Willisstee lopen. Groep 7/8 

gaat echter op de fiets. Dus groep 7/8  moet op woensdag 

ook aan hun fiets denken.                                                                 

De kinderen van groep 1-2 gymmen in het speellokaal op 

school. 

PS. de gymlessen zijn in principe altijd in de gymzaal, 

mochten we een keer buiten gymmen dan berichten we u 

daar tijdig over. 

ONTRUIMINGSOEFENING                                                                 

Op vrijdag 4 september is er een geplande ontruiming. We 

oefenen zo met elkaar wat te doen bij een calamiteit. Later 

in het jaar vinden er meer (ongeplande) ontruimingen 

plaats. 

SCHOOLFOTOGRAAF                                                                          

De schoolfotograaf komt maandag 7 september op Kids 

College.  

BOWLEN                                                                                               

De ouderraad heeft geregeld dat de kinderen op 

donderdag 3 september gaan bowlen. Dit is een super 

leuke activiteit die goed past in onze grip op de groep 

weken. Zo leren de kinderen op een ongedwongen manier 

elkaar nog beter kennen. Het is fijn als de kinderen deze 

dag gymschoenen (met witte zool) meenemen. Op de 

gymschoenen die ze ook in de gymzaal gebruiken mag er 

namelijk gebowld worden. 

JAAROPENING                                                                          

Maandag om 13.30 uur komen alle groepen bij elkaar in de 

hal om samen het jaar te openen. We bespreken dan de 

schoolregels, kijken vooruit naar het nieuwe schooljaar, er 

wordt uitleg gegeven over de op te richten kinderraad en 

alle kinderen ontvangen een verrassing. 

INFORMATIEAVOND                                                                 

Op donderdag 3 september is de informatieavond 

gepland. Vanwege de maatregelen kunnen we deze niet in 

de gebruikelijk vorm op school houden. Daarom zal de 

leerkracht van uw kind 3 september de informatie met u 

delen, welke die avond verteld zou worden.  
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Heeft u naar aanleiding van deze gegevens nog vragen  

kunt u de leerkracht altijd even mailen of aanspreken bij 

het hek.                    

ascherpenzeel@vechtstreekenvenen.nl 

lvdschans@vechtstreekenvenen.nl 

shoogerdijk@vechtstreekenvenen.nl  

mvos@vechtstreekenvenen.nl 

yschoenmakers@vechtstreekenvenen.nl 

jaafjes@vechtstree@vechtstreekenvenen.nl 

jdbruin@vechtstreekenvenen.nl 

agroenendijk@vechtstreekenvenen.nl  

avscheppingen@vechtstreekenvenen.nl 

OMGEKEERDE 10 MINUTENGESPREK                                             

Op dinsdag 8 en donderdag 10 september vinden de 

omgekeerde 10 minuten gesprekken plaats. Tijdens dit 

gesprek kunt u uw kind aan de nieuwe leerkracht 

'presenteren'. Als uw kind het afgelopen jaar dezelfde 

leerkracht heeft gehad dan is dit wellicht wat overbodig. In 

de Kids News van 4 september ontvangt u hierover meer 

informatie met een link om zich in te schrijven. 

VAKANTIES SCHOOLJAAR 2020-2021 

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 

 

STUDIEDAGEN 

Er zijn nog 4 studiedagen ingepland, te weten 

8 oktober 2020 

17 maart 2021 

6 april 2021 

5 juli 2021 

 

 

 

 

DE AGENDA 

Ma 31 aug 

Start schooljaar 

8.15 koffie op schoolplein 

13.30 jaaropening met kinderen  

Do 3 sept 

Bowlen 

Informatieavondpresentaties 

worden doorgestuurd 

Vr 4 sept Ontruimingsoefening 

Ma 7 sept Schoolfotograaf 

Di 8 sept Omgekeerde 10 minuten gesprek 

Do 10 sept Omgekeerde 10 minuten gesprek 

Di 22 sept IVN buitenlesdag 

Wo 23 sept 
Nationale kraanwaterdag 

Start kinderpostzegels 

Wo 30 sept 
Grote wetenschapsdag 

Start Kinderboekenweek 

 
De volgende Kids News ontvangt u op vrijdag 4 

september. Hierin zal ik u meenemen wat er voor het 

schooljaar 2020-2021 allemaal op stapel staat op Kids 

College. 

ZIE VOOR MEER SCHOOLINFO 

www.kidscollegewilnis.nl 
 

   Wij zijn ook te vinden op facebook                 
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