4 september 2020
DE EERSTE SCHOOLWEEK
Wat voelt het weer goed om kinderstemmen en gelach in
school te horen. De eerste week zit er dan ook al weer op.
We hebben in alle groepen een goede start gemaakt en
hebben het schoolritme al weer te pakken.

De
jaaropening
in de hal.

Weer
lekker
aan het
lezen in
de hal.

De week begon goed met een gezellig kopje koffie of thee
op het schoolplein.

Gezellig samenwerken en samenspelen door grip op de
groep samengestelde groepjes. Zo leren we elkaar goed
kennen!

Wat was het leuk om met groep 1 t/m 8 te bowlen. De
sfeer was super en er zijn veel kegels omgegooid! Wij
willen de Ouderraad bedanken voor deze leuke activiteit in
de eerste schoolweek!
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NIEUWS UIT HET TEAM


Ilse van Kippersluis zal dit jaar de gymlessen van
groep 3 t/m 8 verzorgen op de woensdag in de
Willisstee. Hieronder stelt zij zich even voor.

Hallo allemaal,
Mijn naam is Ilse van Kippersluis en ik zal komend
schooljaar de gymlessen verzorgen op het Kids College.

Ik ben Daphne en ik studeer aan de Marnix. Ik ben
20 jaar en ik ga dit jaar stagelopen bij de kleuters.
Ik ben derdejaars en ik ga met veel enthousiasme
naar Kids College. Ik kom zelf ook uit Wilnis en ga
met veel plezier op woensdag en donderdag met
de kinderen van groep 1/2 aan de slag.
Ik



Iedere woensdag zal ik er zijn om lekker te bewegen,
samen te werken en plezier te maken in de gymzaal.
Ook ben ik werkzaam als Buurtsportcoach in gemeente de
Ronde Venen, dus als er sportieve ideeën zijn, hoor ik die
graag.
Je kunt me herkennen aan mijn blauwe trainingspak met
‘Team Sportservice’ erop.
Ik hoop dat we er een sportief jaar van gaan maken!
Groetjes, Ilse


Wij zijn al jaren een opleidingsschool voor nieuwe
leerkrachten. Ook dit jaar krijgen we weer
studenten van de Marnix Academie. We krijgen
een derdejaars en een eerstejaars student. De
derdejaars student start volgende week en zal
zich hiernaast aan u voorstellen. De
eerstejaarsstudent zal wat later starten.

Als verrassing hebben maandag alle kinderen een
koeltasje meegekregen met het logo van Kids
College erop. Het bijgeleverde koelelement houdt
de boterhammen en drinken lekker de koel. De
kinderen konden de verrassing wel waarderen.
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Gevonden voorwerpen! De kinderen kunnen de
voorwerpen ophalen bij juf Angela.



Tijdens de jaaropening is er aan de kinderen
verteld dat we gaan kijken naar een nieuw
schoolplein. We zijn bezig om hiervoor subsidies
binnen te halen. Maar de speeltoestellen kosten
heel veel geld. Vandaar dat we dit jaar
statiegeldflessen gaan inzamelen. De eerste week

SCHOOLFOTOGRAAF
Maandag a.s. komt de schoolfotograaf bij ons op school.
Dit jaar hebben we een donkerblauwe achtergrond, zoals
de foto’s hieronder!
Helaas kan door Corona de broertjes en zusjes foto’s met
kinderen die niet op Kids College dit jaar niet door gaan

De schoolfotograaf maakt van elk kind een portret zoals hij
of zij écht is; lief, stoer, eigenwijs of juist een beetje
verlegen. In de bijlage kunt u kledingtips vinden, zodat de
kind(eren) er straks goed en écht herkenbaar op staan.
Een aantal weken na de fotografie ontvangen de kinderen
een inlogkaart van de leerkracht om de foto’s te kunnen
bestellen.

hebben we al 123 flessen opgehaald! Wat een
toppers hebben we toch!
Vanaf maandag staat in school een
winkelwagentje waarin de flessen ingeleverd
kunnen worden. Wekelijks gaan we bijhouden
wat we gespaard hebben.
KINDERRAAD
Tijdens de jaaropening is er ook verteld over de op te
richten kinderraad. Vanuit elke groep (5 t/m 8) zoeken wij
1 afgevaardigde die de groep vertegenwoordigd. 1 keer
per maand komen ze dan bij elkaar en bespreken samen
met juf Angela allerlei schoolzaken. Bijvoorbeeld de
inrichting van het schoolplein of hoe we met elkaar de
school netjes kunnen houden. Volgende week is de raad
bekend. In de volgende Kids News zullen zij zich aan u
voorstellen.

WELKOM
Joëlla Hafi is 3 september in groep 1 gestart. Selena Jansen
is aan het wennen in groep 1-2. 29 september wordt zij 4
jaar. Wij wensen Joëlla en Selena veel (leer)plezier op Kids
College.
OMGEKEERDE 10 MINUTENGREK
Volgende week dinsdag 8 september en donderdag 10
september zijn de omgekeerde 10 minuten gesprekken.
Deze keer zullen de gesprekken in de buitenlucht (op het
schoolplein) gehouden worden. U wordt verzocht buiten
het hek wachten tot u geroepen wordt door de leerkracht.
Graag horen wij in dit gesprek de ouders over hun kind
vertellen. Maandag krijgen de kinderen een brief mee met
de volgende vragen:
1.
2.

Beschrijf uw kind in 5 woorden.
Zijn er bijzonderheden die wij moeten weten?
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3.
4.
5.
6.

Benoem de sterke kanten en verbeterpunten van
uw kind?
Wat heeft uw kind nodig om met plezier naar
school te gaan?
Hoe kunnen we uw kind helpen om tot leren te
komen?
Zijn er vorig schooljaar afspraken gemaakt die dit
jaar nog van belang zijn?

Als voorbereiding op het gesprek willen wij u vragen dit in
te vullen.
De kinderen van groep 8 worden uitgenodigd om bij het
gesprek aanwezig te zijn. De kinderen kunnen vast
nadenken over de vraag waar ze dit laatste basisschooljaar
nog in willen groeien?
U kunt u zelf weer inschrijven via de volgende link:
https://inschrijven.schoolgesprek.nl/?s=1256 , met
voornaam en postcode.
Mocht dit niet lukken kunt u contact opnemen met
Angela. (avscheppingen@vechtstreekenvenen.nl)
Mocht u op de aangegeven data niet kunnen, neem dan
contact op met de leerkracht voor een andere afspraak.
CHROMEBOOKS
Alle kinderen van groep 4 t/m 8 hebben maandag hun
eigen Chromebook ontvangen. Alle lessen kunnen ze nu op
hun eigen Chromebook maken. Zo hoeven ze niet meer te
wisselen tussen hun tablet en Chromebook zoals vorig jaar
nog het geval was.

LUIZENCONTROLE
We hebben na een vakantie altijd een luizencontrole op
school. Door alle Coronaregels kunnen de luizenmoeders
nog even niet in de klassen controleren. Ik wil u daarom
vragen om zelf de haren van uw kind goed te controleren.
Mocht u toch hoofdluis vaststellen, dan dit graag meteen
even doorgeven aan de leerkracht.
DE AGENDA
Ma 7 sept

Schoolfotograaf

Di 8 sept

Omgekeerde 10 minuten gesprek

Do 10 sept

Omgekeerde 10 minuten gesprek

Wo 16 sept

Clean up day

Di 22 sept

IVN buitenlesdag

Wo 23 sept

Nationale kraanwaterdag
Start kinderpostzegels

Di 29 sept

Start Kinderboekenweek

Wo 30 sept

Grote Wetenschapsdag

Vr 2 okt

Kids News

Ma 5 okt

Dag van de leerkracht

Do 8 okt

Studiedag. Alle kinderen vrij!

Vr 9 okt

Afsluiting Kinderboekenweek om
13.30 uur

Ma 19 t/m vr 23 okt Herfstvakantie
30 okt

Schatkamer

KIDS COLLEGE IN BEWEGING
Het afgelopen jaar hebben we hard aan de weg
getimmerd. We hebben de school mooi opgeknapt.
Hebben “leren leren” geïntroduceerd in alle groepen.

Alle oude Acer laptops zijn gereviseerd. Ze gaan door
Stichting Vechtstreek en Venen verkocht worden. Als u
interesse heeft kan u dit bij Angela kenbaar maken.
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Zijn druk bezig geweest met het lesgeven volgens het
explixciete directe instructiemodel, waarin we kort en
krachtig instructie geven en zorgen voor een actieve
houding bij de leerlingen. Denk hierbij aan het gebruik van
wisbordjes.
We hebben een start gemaakt met het databord en de
doelenmuur en Mijn Kleutergroep.



Dit schooljaar zijn er weer genoeg onderwijskundige zaken
die we aangaan pakken. Hieronder kunt u in het kort lezen
wat er allemaal stapel staat dit schooljaar. In de volgende
Kids News zal onder het item ‘Kids College in beweging’
elke keer een item wat explicieter besproken worden.





The leader in me
Op dinsdag 25 augustus hebben wij al de eerste
studiedag gehad in ons profileringstraject. 8
oktober is al de volgende.
Volgend schooljaar willen wij een leader in me
school zijn en werken met de 7 gewoonten.
We houden u over dit traject, waarin de CPS ons
begeleidt, steeds op de hoogte.





Databord en doelenmuur
Vorig schooljaar hebben we hier al eerste stap
ingezet. In elk lokaal moeten de kinderen op de
doelenmuur kunnen zien waar zij naar toe
moeten werken, wat zij moeten beheersen. Op
het databord kunnen zij hun vorderingen dan
monitoren.
Werken vanuit doelen in combinatiegroepen
In groep 1-2 zijn we vorig jaar gestart met Mijn
Kleuter Groep. (MKG) Aan de hand van doelen
wordt een thema ingericht. De leerkrachten
kunnen zo goed de vorderingen van de leerlingen
bijhouden. Dit jaar gaan we kijken om dit
programma uit te breiden naar groep 3.
Voor de hogere groepen kijken we hierbij naar
bijvoorbeeld: het gebruik van de weektaak,
kindgesprek/ feedbackgesprek en rapportfolio.
Kids Skillslab
We hebben subsidie gekregen om het
technieklokaal om te bouwen tot een echt Kids
Skillslab. Het is de bedoeling dat het lokaal mooie
kasten, werkplekken en een echte keuken krijgt.
In het Kids Skillslab kunnen de kinderen
ontdekkend leren.
21e eeuwse vaardigheden

Meester Jan gaat niet alleen technieklessen
geven, maar ook mediawijsheid en digitale
vaardigheden. Zijn lessen zitten vol 21e eeuwse
vaardigheden.
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Typevaardigheid
Dit jaar krijgen de kinderen van groep 6 t/m 8 een
typecursus aangeboden. Meester Jan zal de
kinderen type instructie geven. Op de weektaak
zal tijd ingeroosterd worden om verder te
oefenen. Na de herfstvakentie wordt er gestart.
Het is de bedoeling dat de kinderen onder
schooltijd hun typediploma halen.

AVG
Op onze school laten wij u op verschillende plaatsen met
foto’s en video’s zien waar we mee bezig zijn. Opnames
worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Ook
uw zoon/dochter kan op deze foto’s (en soms in video’s) te
zien zijn.
Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s.
Wij plaatsen geen foto’s waardoor leerlingen schade
kunnen ondervinden en we plaatsen bij foto’s en video’s
geen namen van leerlingen. Toch vinden we het belangrijk
om uw toestemming te vragen voor het gebruik van foto’s
en video’s van uw zoon/dochter. Het is goed mogelijk dat
u niet wilt dat foto’s van uw kind op internet verschijnen.
De ouders van nieuwe leerlingen krijgen een
toestemmingsformulier van de leerkracht op de
omgekeerde 10 minutengesprek.
Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die
door ons, of in onze opdracht worden gemaakt. Het kan
voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijdens
schoolactiviteiten. De school heeft daar geen invloed op,
maar wij gaan ervan uit dat deze ouders ook
terughoudend zijn bij het plaatsen van foto’s en video’s op
internet.



Schoolplein en Moestuin
Juf Lieke loopt nu even geen stage bij ons op
school, maar het laatste halfjaar gaat ze haar
minor op Kids College doen. Zij heeft gekozen om
een Kids Skillslab op school in te richten.
Aangezien dit nu al loopt, omdat we een subsidie
hebben binnengehaald, heeft ze ook bedacht om
het schoolplein aan te pakken en achter de school
een moestuin te creëren, zodat we dit weer in
onze keuken van het Kids Skillslab kunnen
verwerken.
Juf Lieke is vooral bezig om subsidies binnen te
halen , sponsoren te zoeken en op andere
manieren (zoals het inzamelen van
statiegeldflessen) geld binnen te halen.

U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven
toestemming. Ook mag u op een later moment alsnog
toestemming geven. Zolang wij niets van u horen gaan wij
er vanuit dat alles bij het oude blijft.
Alvast bedankt voor uw medewerking!
VANUIT DE OR
De eerste schooldag is gezellig gestart met een kopje
koffie en thee op het schoolplein.
Voor de OR ook gelijk de aftrap van het nieuwe schooljaar.
Ondanks de Corona gaan we ook dit jaar weer ons best
doen om leuke activiteiten te organiseren en te
ondersteunen, waarbij we wel rekening moeten houden
met de regels, dus hier en daar zal het anders gaan dan u
gewend bent.
Tijdens het koffiemoment hebben we flyers uitgedeeld
omdat we op zoek waren naar ouders die ons team willen
komen versterken. We zijn heel blij met alle leuke en
spontane reacties en kunnen hierbij mededelen dat we 4
moeders bereid hebben gevonden om ons team te komen
versterken. Voor nu zijn we dus weer compleet!
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Mocht u het jammer vinden en deze kans gemist hebben,
dan kunt u zich altijd aanmelden als klassenouder. Wij
zullen het komende schooljaar extra hulp kunnen
gebruiken tijdens de diverse activiteiten wat ook altijd
enorm wordt gewaardeerd.
We hopen er met z’n allen weer een mooi schooljaar van
te kunnen maken voor alle kinderen!
Namens de OR
Petra, Margret, Sabrina, Gabriëlle, Tineke, Wilma, Jessie,
Anette, Jetty, Marjolein en Mascha
SCHOOLKORFBALOCHTEND GROEP 1 T/M 3
Om het schooljaar op een leuke manier te starten
organiseert korfbalvereniging De Vinken op zaterdag 12
september a.s. meteen een leuke schoolkorfbalochtend
voor kinderen uit groep 1, 2 en 3.
Een gezellig trainingsuurtje met spelletjes, waarbij de
kinderen op een leuke manier kennismaken met de sport
korfbal en met De Vinken. Wil je meedoen kijk dan voor
meer informatie in de bijlage.

ZIE VOOR MEER SCHOOLINFO
www.kidscollegewilnis.nl

Wij zijn ook te vinden op facebook

