2 oktober 2020
WELKOM
Kim, Luc en Joy Maarman wonen nu nog in Zuid-Afrika
maar komen in oktober naar Nederland. De kinderen zijn
al op Kids College ingeschreven en werken via Snappet al
in onze leeromgeving. Een paar keer week hebben ze
online contact met de leerkracht en de groep, zodat ze
hun school en hun klasgenoten al leren kennen. Zodra ze
in Nederland zijn komt Kim in groep 3, Luc in groep 5 en
Joy in groep 7 erbij.
NIEUWS UIT HET TEAM




Kids College is weer ingeloot voor het schoolfruit.
Dit betekent dat van 9 november t/m 16 april de
kinderen ’s middags weer fruit aangeboden
krijgen.
We zijn een opleidingsschool. Elk jaar hebben we
dan ook studenten van de PABO. Wij hebben ook
een eerstejaars student, die deze week begonnen
is. Hieronder stelt zij zich even aan u voor.





Hoi ik ben Isis en momenteel ben ik 1ste jaars
student aan de Marnix pabo in Utrecht.
Tijdens het eerste half jaar ga ik op de donderdag
meelopen in groep 7-8 met Juf Jannine.
Inmiddels heb ik de klas een beetje leren kennen
en het is zeker een leuke groep om mee aan de
slag te gaan. De kinderen waren meteen
enthousiast en lieten al gelijk weten dat ze een
stagiaire erbij erg leuk vinden. Zelf kijk ik heel erg
uit naar het komende half jaar in groep 7-8!
Nu alle coronamaatregelen weer aangescherpt
zijn kunnen we de gezamenlijke afsluiting van de
kinderboekenweek helaas niet door laten gaan.
Dit vinden wij natuurlijk reuze jammer. U kunt
ervan op aan dat we met de kinderen de
kinderboekenweek gezellig afsluiten. Het was
alleen natuurlijk veel leuker geweest om dit
samen met u te doen! Hopelijk volgend jaar dan
maar…..
Wij zamelen nog steeds plasticflessen in.

We hebben namelijk veel geld nodig om het
schoolplein op te knappen. De kinderen hebben al
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300 flessen opgehaald. Dus de eerste 75 euro zijn
binnen.
Bij de Jumbo mogen wij a.s. maandag een
postbusje neerzetten, waarin iedereen zijn
flessenbon kan inleveren voor ons schoolplein. Dit
graag doorgeven alle vrienden en bekenden, want
hoe meer mensen meesparen hoe mooier ons
schoolplein gaat worden!
Heeft u nog goede ideeën wat ons geld kan
opleveren, dan horen wij dat graag!
Wegens het kunnen waarborgen van 1,5 m
afstand bent u ook toegestaan om op het
schoolplein bij het hek te wachten op uw
kind(eren). Laten we goed op letten dat we
afstand houden van elkaar, zodat we met elkaar
gezond blijven!
Wij proberen zoveel mogelijk de klassen te
ventileren. In de pauzes zetten we sowieso alle
ramen open. Dit betekent dat het soms wat
kouder dan anders in de klassen kan zijn. Daarom
is het handig dat de kinderen een vest of trui aan
hebben/meenemen.
De tijd van verkoudheden komt er weer aan. Dat
is voor de kinderen geen probleem, omdat zij
gewoon naar school mogen komen. Voor
leerkrachten is dit helaas anders. Zodra zij
verkouden zijn moet er gelijk een test
aangevraagd worden en mag de leerkracht tot de
uitslag bekend is niet op school komen. Wij doen
ons best om dit voor te blijven, maar het kan
gebeuren dat er opeens iemand anders voor de
groep staat. Nu maar hopen dat niet alle
leerkrachten tegelijk verkouden worden…..
Op maandag en donderdag is het fruitdag op
school. Het is goed om te zien dat iedereen daar
met het pauzehapje nu goed aan denkt.

INSPECTIEGESPREK
Donderdag 1 oktober was er een gesprek met een
inspecteur van de inspectie van onderwijs.
Het gesprek ging over Kwaliteitsverbetering en de
leerlingenpopulatie. Als voorbereiding op het gesprek
hebben we hiervoor een document moeten invullen
waarin wij onze 3 belangrijkste verbeterthema’s hebben
benoemd met de redenen waarom wij hier aan werken.

Bij drie scholen van Vechtstreek en Venen is dit
themaonderzoek uitgevoerd, waaronder dus ook Kids
College. Het ging om een online-gesprek van ongeveer
anderhalf uur met de directeur en de intern begeleider.
Wij krijgen naar aanleiding van dit gesprek geen rapport of
beoordeling, maar de informatie van alle scholen die aan
dit onderzoek deelnemen wordt opgenomen in de Staat
van het Onderwijs.
Het was een zeer aangenaam gesprek. Over 4 jaar zijn we
dan pas weer aan de beurt voor een fysiek bezoek.
KINDERBOEKENWEEK
Tijdens de kinderboekenweek gaan we terug in de tijd.
In de kinderboekenweekbrief heeft u kunnen lezen over
alle leuke activiteiten die we op Kids College doen. Een van
die activiteiten is dat de leerkrachten een verhaal vertellen
aan alle kinderen, waarna we kijken op de tijdlijn wanneer
dit verhaal heeft plaatsgevonden. Meester Jan was op
Nova Zembla en had het heel erg koud. Meester Yannick
vertelde over de ontsnapping van Hugo de Groot in een
boekenkist.

3
BEELD EN GELUID

KINDERRAAD

Afgelopen donderdag hebben de leerlingen van de
bovenbouw een workshop gehad van Beeld & Geluid. De
leerlingen van groep 5/6 hebben les gekregen over
reclametrucjes. Tijdens deze workshop hebben zij meer
geleerd over de handigheidjes die reclamemakers
gebruiken. Daarna hebben zij deze trucjes gebruikt bij het
maken van hun eigen reclame.

Hallo wij zijn: Demi, Chloë, Elena en Rodi. Wij zijn de
kinderraad van Kids College. Op de foto zie je onze eerste
vergadering. We hebben gesproken over wat we allemaal
op het schoolplein willen hebben. Met de klas hebben we
allerlei foto’s moesten plakken op een moodbord.
Ook hebben we gesproken over hoe de school netjes kan
blijven. Wij kunnen zelf in school alles netjes houden, maar
buiten maken wat oudere jongens er een rotzooi van. Wij
willen daarom graag een camera.
Groep 7-8 heeft les gehad over influencers. Tijdens de
workshop #InfluenceMe ontrafelden zij gebruikte
verleidingstechnieken en leerden zij hoe influencers onze
kijk op de wereld kunnen beïnvloeden. Hierna hebben zij
de geleerde kennis toegepast tijdens het maken van hun
eigen vlog.

Juf Lieke loopt
stage bij
Beeld &
Geluid en
heeft de
lessen mede
gegeven!

Elke maand gaan wij even praten met juf Angela. Als de
kinderen uit de klas iets willen vragen of zeggen, kunnen
ze dat aan ons vertellen.
FIETSENCONTROLE
Elk jaar organiseren we een fietscontrole. Zo, ook dit jaar.
Het is fijn als de fietsen even gecheckt zijn, voordat het
donkere weer intreed. Natuurlijk let u, als ouder, ook op of
de lichten van de fiets het wel doen. Maar de kinderen
weer even bewust laten worden dat het belangrijk is dat je
gezien wordt in het donker kan geen kwaad!
Op woensdag 14 oktober mogen de kinderen met hun fiets
op school komen. Dan wordt gekeken of alles aan de fiets
goed werkt. Vooral de verlichting en de remmen zijn de
komende maanden weer erg belangrijk!
BIJBELVERHALEN
We lezen verhalen uit Exodus. De Israëlieten leven in
slavernij in Egypte. Zo heeft God het leven niet bedoeld:
Hij wil dat ze vrij zijn. Daarom gaat Mozes naar de farao en
wordt het volk uiteindelijk bevrijd. Ze hebben een lange
weg te gaan dwars door de woestijn. Samen op weg naar
de vrijheid.
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SCHOLINGSPROJECT BALI Het schoolgeld voor onze
sponsorkinderen Gede en Katut in Bali is weer betaald. We
hebben ze ook een extraatje gegeven ter ondersteuning
van de familie om de moeilijke coronatijd door te komen.

Di 17 nov

10 minuten gesprek/ adviesgesprek
groep 8

Wo 18 nov

10 minuten gesprek/ adviesgesprek
groep 8

Wo 25 nov
Ma 30 nov

Pietenmorgen groep 1 t/m 4
Pietensportdag groep 5 t/m 8
Weekopening

KIDS COLLEGE IN BEWEGING
Techniek en digitale geletterdheid op Kids College.
Op Kids College besteden we veel aandacht aan techniek
en digitale geletterdheid. We doen dat heel gestructureerd
en planmatig en daar zijn we best trots op!
In dit artikel vertellen we u wat deze vakken inhouden en
hoe we dit organiseren.
Techniek
De scholen zijn overigens nog steeds gesloten in Bali en er
wordt voor zover mogelijk onderwijs op afstand gegeven.
In hoeverre dat daar lukt is maar zeer de vraag, omdat niet
iedereen een laptop of mobiele telefoon heeft, of toegang
tot internet.
Vergeet u niet om zendingsgeld voor ze mee te nemen?
Elke klas heeft een spaarpot waarin het geld gedaan kan
worden.
DE AGENDA
Vr 2 okt
Ma 5 okt

Kids News
Dag van de leerkracht

Bij de groepen 3 t/m 8 zochten de kinderen in de eerste
techniekles in tweetallen een voorwerp uit: nietmachine,
plantenspuit, barbecuetang, figuurzaag, ordner,
lijmpistool, bajonetsluiting.
De onderzoeksvraag was: Hoe komt het dat jouw
voorwerp doet wat het moet doen? Wat zit er allemaal
voor technisch in?

leesfeest

Do 8 okt

Studiedag. Alle kinderen vrij!

Vr 9 okt

Boekdaten en afsluiting
Kinderboekenweek

Wo 14 okt

fietscontrole

Ma 19 t/m vr 23 okt Herfstvakantie
Vr 30 okt

Schatkamer

Wo 4 nov

Voorstelling Guppie van Kunst
Centraal voor groep 1-2
Nationaal Schoolontbijt

Vr 6 nov

De kinderen ontdekken dat techniek overal om hen heen
is. In de meest simpele gebruiksvoorwerpen zit techniek
verstopt. Het is een kwestie van goed kijken en stapsgewijs
denken om die techniek te ontdekken en te beschrijven.

Lootjes trekken/ schatkamer
Kids News

Elk tweetal presenteerde
vervolgens hun
ontdekkingen aan de rest
van de klas.
De kinderen ontdekten
veertjes,
blokkeringsmechanismes,
pompjes,
verwarmingselementen
en zo meer.
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In de loop van het seizoen zullen andere technische
onderwerpen aan bod komen.
De kinderen krijgen op deze wijze niet alleen feeling met
techniek; ze leren ook veel 21e-eeuwse vaardigheden. Bij
de activiteiten die u net heeft gelezen komen
vaardigheden aan bod als: samenwerken, communiceren,
informatieverwerking, computational thinking, kritisch
denken, creatief denken en probleem oplossen. Dat zijn al
zeven van de elf 21e-eeuwse vaardigheden.

Het volgende inleidende onderwerp was de patatfabriek.
Hoe wordt een aardappel
een patatje? Welke stappen
zijn daarvoor nodig? Wat
gebeurt er als je een stap
vergeet? (Aardappels niet
wassen → zand in je patat).
De kinderen maakten in
tweetallen een stripverhaal
met alle processen in een
patatfabriek. (Groep 3-4
maakte een tekening).
Na de presentaties van de
stripverhalen en de
tekeningen aan elkaar
bekeken we een filmpje van
een echte patatfabriek.
De kinderen van groep 1-2 zijn in het speellokaal bezig
geweest met het thema rollen. Waarom rolt het ene
voorwerp sneller of verder van een glijbaan dan een ander
voorwerp? Waar kan dat mee te maken hebben? De
zwaarte van het voorwerp, de vorm, de grootte? Speelt
ook de helling van de glijbaan mee en of de glijbaan glad of
stroef is?

Digitale geletterdheid
Digitale geletterdheid heb ik aan de kinderen van groep 5
t/m 8 uitgelegd als:
‘Je weet hoe digitale middelen werken en je gaat er op een
goede manier mee om”.
Voor dit vak maken de kinderen gebruik van hun eigen
digitale leeromgeving in DIGIT-po.
(Meer informatie vindt u op:
https://www.digitalegeletterdheid.nl/basisonderwijs/).
Aan de orde komen de volgende deelgebieden:


Basiskennis ICT



Mediawijsheid



Informatievaardigheden
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Computational thinking

(Ook weer onderdelen van de 21e-eeuwse vaardigheden).
We behandelen de lesstof deels klassikaal. Een deel staat
ook op de weektaak om in de loop van de week in de eigen
klas mee verder te gaan.

Heeft u vragen? Schiet mij even aan op het plein, of stuur
een mailtje naar: jdbruin@vechstreekenvenen.nl
Hartelijke groet, Jan de Bruin
VANUIT DE OR (OUDERRAAD)

Bij afronding van een bepaald deelgebied ontvangen de
kinderen een certificaat.
Typen
Goed om kunnen gaan met digitale middelen vraagt ook
om een goede typevaardigheid.
Kids College vindt het belangrijk dat kinderen in de
bovenbouw hierin bekwaam zijn.
Vandaar dat dit seizoen de kinderen in de groepen 6 t/m 8
binnen ons lesaanbod en typecursus volgen.
(Na dit seizoen blijft dit doorgang vinden voor de telkens
nieuwe groep 6).
We gebruiken hiervoor het programma TypeWorld.
(Meer informatie vindt u op:
https://website.typeworld.nl/).
Organisatie
Elk van de groepen 5,6,7, en 8 heeft wekelijks 45 minuten
les in één van de bovengenoemde vakgebieden.
Concreet houdt dat voor een schooljaar in: ongeveer 20
lessen techniek en ongeveer 20 lessen digitale
geletterdheid, vaak geclusterd in een paar weken achter
elkaar één thema.
Voor de groepen 6, 7 en 8 maken we op deze
lesmomenten ook ruimte voor de typecursus.
We starten daarmee na de herfstvakantie. De typecursus
zal een combinatie zijn van klassikale instructie en
individueel oefenen in de eigen klas in het verdere deel
van de week.
De groepen 1,2,3 en 4 houden zich ‘alleen’ bezig met
techniek. De ene week een les met groep 3 en een les met
groep 4, de andere week twee lessen met telkens een deel
van groep 1-2. Het kan gebeuren dat de wisseling 1-2 en 34 niet precies om de week plaats vindt.

Een paar weken geleden hebben wij weer de eerste
vergadering gehad en de nieuwe enthousiaste leden van
de OR welkom geheten. Wij hebben weer zin in het
nieuwe schooljaar en proberen binnen de regels van de
corona maatregelen leuke dingen te organiseren voor de
kinderen.
Om u een beetje op de hoogte te brengen van wat de OR
precies doet, zullen wij in iedere nieuwsbrief iets schrijven
over de activiteiten waar wij bij assisteren.
De schoolfoto’s zijn gemaakt en wij verwachten dat het
weer mooie en leuke foto’s zijn geworden. Een dezer
dagen ontvangt u bericht en wij zijn inmiddels zelf
natuurlijk ook heel nieuwsgierig naar het resultaat.
De Kinderboekenweek is deze de week van start gegaan.
Na de gezamenlijke opening met het toneelstuk en het
lied, hebben de kinderen in de klas iets lekkers gekregen
en een boek dat aansluit op het thema van de
Kinderboekenweek om met elkaar te lezen in de klas.
Helaas kan de afsluiting op het schoolplein niet doorgaan,
maar in de school maken wij er met de kinderen een
gezellige afsluiting van.
Naast alle dingen die wij op school mee organiseren,
vinden wij het ook leuk om buiten de school mensen te
laten weten wat er gebeurt op onze school. Dit betekent
dat, in samenwerking met de juffen en meesters,
berichten geplaatst worden op Facebook en in de krant.
Hierbij publiceren wij vaak ook foto’s waarbij wij rekening
houden met de aangegeven wensen met betrekking tot de
privacy van uw kind.
Wist u trouwens dat de OR ook een eigen emailadres
heeft. Dus mocht u wat willen weten of vragen, en dat is
niet gelukt bij het schoolplein, kan het ook via de mail.
or.kidscollegewilnis@vechtstreekenvenen.nl
Namens de OR
Margret, Petra, Sabrina, Gabriëlle, Tineke, Wilma, Jessie,
Anette, Jetty, Marjolein en Mascha
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GEZOCHT: GMR-lid die wil meedenken over het
schoolbeleid van Vechtstreek en Venen
De GMR van Vechtstreek en Venen is op zoek naar
een nieuw lid oudergeleding!
In de Gezamenlijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de
stichting Vechtstreek en Venen is een vacature ontstaan.

organisatorische zaken aan de orde in de
Medezeggenschapsraad van een school en worden school
overstijgende thema’s in de GMR met de het college van
bestuur besproken. Op de website van de scholen kun je
zien wie de lokale MR-vertegenwoordigers zijn.
OUDERLOKAAL

Ben jij bereid om:
- tijd vrij te maken voor de 13 scholen binnen de stichting
Vechtstreek en Venen
- Input te leveren in het belang van onze kinderen en
leerkrachten;
- CA 6-8 vergaderingen per schooljaar in de avonduren bij
te wonen:
En ben je in voor:
- Een goede discussie ter verbetering van het school
overstijgende beleid;
- De functie van sparringpartner voor college van bestuur
en raad van toezicht?

Het ouderlokaal heeft voor oktober weer gratis activiteiten
georganiseerd. Vind u een onderwerp interessant, kunt u
zich via onderstaande link anmelden.
Woensdagavond 30 september en 28 oktober: Opvoeden
naScheiding http://derondevenen.ouderslokaal.nl/even
t/praat-lokaal-opvoeden-na-scheiding-0
Donderdagavond 8 oktober: Zoom Workshop Bang in het
Donker
http://derondevenen.ouderslokaal.nl/event/zo
om-workshop-bang-het-donker
Woensdagavond 14 oktober: Workshop Positieve
Psychologie http://derondevenen.ouderslokaal.nl/event
/workshop-positieve-psychologie

Dan is dit je kans om je aan te melden voor de GMR!
Ervaring of zitting in een lokale school-MR is handig/nuttig,
maar absoluut niet noodzakelijk.
Graag ontvangen wij zo spoedig mogelijk een reactie met
een korte motivatie met daarin wie je bent en waarom je
in de GMR wilt via gmr@vechtstreekenvenen.nl
Een sollicitatiegesprek kan deel uitmaken van het proces,
bij meerdere kandidaten kunnen
er verkiezingen gehouden worden.
Heb je vragen? Dan kun je contact opnemen met de
voorzitter van de GMR; Jos Eveleens
via gmr@vechtstreekenvenen.nl
Over de GMR:
De GMR is een beleidsorgaan dat zich bezighoudt met
zaken die "bovenschools" geregeld zijn of die van belang
zijn voor alle scholen of een meerderheid van de
scholen. Op sommige punten heeft
de GMR adviesbevoegdheid, op andere punten
instemmingsbevoegdheid. Dit kan gelden voor de
gehele GMR, of voor één van de geledingen (personeel of
ouders). Lokaal komen onderwijskundige en

Maandagavond 26 oktober: Zoom Workshop
HooggevoeligeKinderen http://derondevenen.ouderslok
aal.nl/event/zoom-workshop-hoog-gevoelige-kinderen

ZIE VOOR MEER SCHOOLINFO
www.kidscollegewilnis.nl

Wij zijn ook te vinden op facebook

