
  

 

 

6 november 2020 

 

NIEUWS UIT HET TEAM 

 De kinderen van groep 6 t/m 8 zijn gestart met 

typeworld. Ze mogen niet spieken als ze aan het 

oefenen zijn, vandaar dat ze een kartonnetje over 

het toetsenbord hebben. 

 
Uit ervaring kan ik zeggen 

dat het soms best lastig is 

om met 10 vingers te 

tikken. Ik kan redelijk snel 

typen, maar niet met 10 

vingers. Het kan erg 

frustrerend zijn als je een 

oefening niet haalt. Maar 

net als de leerlingen zet ik 

door!  

 

 De technieklessen van 

meester Jan aan alle groepen zijn niet alleen leuk 

maar ook erg leerzaam. Dit is duidelijk te zien in 

het volgende filmpje: 

VID-20200930-WA0

001.mp4
 

 Oud sloop-pc gevraagd. 

In het kader van de technieklessen wil meester 

Jan binnenkort in de groepen 2-3-4 een les over 

computers geven. 

Hoe mooi is het dan om een pc van binnen te 

kunnen bekijken en te kunnen ontmantelen. 

Vandaar de vraag: Wie heeft voor een (defecte) 

PC die wij mogen slopen/ontmantelen?                                                           

U kunt zich (met pc) melden bij Jan de Bruin. 

Alvast hartelijke dank! 

 De nationale schoollunch was vrijdag 6 november 

niet alleen lekker gezond, maar vooral ook erg 

gezellig. Volgend jaar doen we weer mee! 

 

 Het Sinterklaasfeest komt er ook al weer aan. 

Door alle coronamaatregelen hebben we besloten 

dat Sinterklaas dit jaar niet fysiek op school langs 

komt. Natuurlijk maken we er wel een 

supergezellig feest van, waarbij Sinterklaas echt 

niet ontbreekt. Hij zal online met de kinderen 

praten en vertellen wat er allemaal in het grote 
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boek staat.                                                                            

De lootjes voor de surprises worden deze week in 

groep 5 t/m 8 getrokken. Ik ben weer benieuwd 

wat voor mooie kunstwerken er weer geknutseld 

gaan worden. 

 Juf Lieke komt weer stage lopen op Kids College. 

Dit zal zij op de dinsdag doen in groep 7/8. 

 Er zijn veel gesprekken met nieuwe ouders. 

Hopelijk melden ze hun kinderen ook allemaal 

aan bij Kids College, want we zijn toch de leukste 

school van Wilnis! Wie weet starten we volgend 

jaar wel met 2 kleuterklassen!  

 

WELKOM                                                                                         

Reign en Tyler Schutten zijn in Wilnis komen wonen en zijn 

na de herfstvakantie gestart in en groep 1 en 2. De familie 

Maarman is vanuit Zuid-Afrika neergestreken in 

Nederland. Na de herfstvakantie is Kim begonnen in groep 

3, Luc in groep 5 en Joy in groep 7. De groep vinden dit 

contact nog veel leuker dan online   

Wij wensen jullie allemaal veel (leer)plezier op Kids College 

met veel nieuwe vrienden!  

 

OUDERBETROKKENHEID 

Ik ben 4 november gestart met een cursus over 

ouderbetrokkenheid. Ik zou graag in gesprek gaan met een 

aantal ouders over wat wij verstaan onder 

ouderbetrokkenheid. Om zo de visie van Kids College op 

ouderbetrokkenheid duidelijk vorm te geven. 

Hebt u interesse om aan dit gesprek deel te nemen, dan 

kunt u dit kenbaar maken op 

avscheppingen@vechtstreekenvenen.nl.  

 

KIDS COLLEGE IN BEWEGING    

Databorden 

Op Kids College zijn we druk bezig met het verbeteren van 

de kwaliteit van het onderwijs. We hebben een traject 

“leren leren” opgezet, waar u eerder al uitgebreid over 

kon lezen. Wat mooi aansluit bij het “leren leren” zijn onze 

databorden. Iedere groep heeft een databord in de klas. 

Hierop zijn groepsdoelen te vinden. Samen met de klas 

worden er doelen opgesteld waar een korte periode aan 

gewerkt wordt. Dit wordt per vakgebied gedaan. 

Het bijhouden van de voortgang is hierbij belangrijk. De 

kinderen kunnen namelijk zien hoe ze hierin aan het 

groeien zijn. Bij “leren leren” gebruiken we daarvoor 

fruitstukken, maar bij de databorden kan het om alles 

gaan. Een aantal voorbeelden uit onze klassen zijn: 

- In groep 1-2 is er een mooie boom te zien met 

verschillende dieren erbij. De doelen die daarbij gesteld 

zijn is het leren tellen tot en met 20, de verschillende 

letters en de kleuren.  

 

- In groep 3-4 leren de kinderen om woorden zoemend te 

lezen, om daarna de woorden vlot te lezen. Hiervoor is er 

een kale bloem op het databord gezet en komen er steeds 

meer blaadjes aan de bloem. 

 

- In groep 5-6 is er een groepsdoel gesteld over het 

stillezen. Om de voortgang bij te houden is er een klok 

opgehangen die bijhoudt hoe lang het de klas lukt dit vol 

mailto:avscheppingen@vechtstreekenvenen.nl
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te houden. 

 

-In groep 7-8 krijgt ‘Henk de klasplant’ steeds meer 

vriendjes als de kinderen een actieve leerhouding hebben 

laten zien. Voor spelling is er een doel gesteld over het 

schrijven van lange woorden met een korte klank. Alle 

kinderen hebben een vis gemaakt die in de kom kan 

komen als zij het leerdoel behaald hebben. 

 

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat het 

bijhouden van een databord de motivatie van kinderen 

vergroot. Zij bepalen samen waaraan gewerkt wordt en 

hoe de voortgang zichtbaar wordt. De kinderen willen hier 

graag hun best voor doen. Daarnaast gaan zij zichzelf 

steeds meer doelen stellen en worden zij langzaamaan 

eigenaar van hun eigen leerproces! 

PARKEREN                                                                                          

Ik wil u vragen weer even goed op uw parkeergedrag te 

letten. Ik merk dat er soms gevaarlijke situaties ontstaan, 

die niet wenselijk zijn en voorkomen kunnen worden door 

iets verder te parkeren. Er is namelijk genoeg parkeerplek 

bij de woontorentjes om de hoek.                                                                                        

Uitzetten op de rotonde en ook dubbel parkeren bij groep 

1-2 is niet toegestaan. Hierbij staat de auto vaak ook nog 

voor het zebrapad, wat het oversteken gevaarlijk maakt.                     

Laten we met elkaar, ook op verkeersgebied, om elkaars 

veiligheid denken! 

KINDERBOEKENWEEK     

 P  
We hebben een mooie kinderboekenweek gehad met veel 

leuke activiteiten. Het boekdaten  was een nieuwe 

activiteit.We hopen dat op deze manier kinderen inspiratie 

hebben opgedaan om leuke nieuwe boeken te lezen. 

Lezen vinden wij namelijk erg belangrijk! 

 

Het blijft jammer dat de we de afsluiting niet met de 

ouders kunnen vieren. Dit zal de komende feesten, zoals 

Sinterklaas en kerst ook het geval zijn. Maar wees gerust, 

voor de kinderen blijven het gezellige  

 

PARRO 

Wij gaan starten met het gebruik van Parro. Parro is een 

platform dat informatie van Kids College met ouders deelt. 

Het gaat om nieuwsberichten, foto’s en de korte 

contacten. Voor de overige contacten wordt de mail 

gebruikt. U krijgt een uitnodiging van de groepsleerkracht 

in de mail om u hiervoor aan te melden.  

Als bijlage bij deze Kids News vindt u een handleiding van 

Parro. Hierin staan de stappen duidelijk beschreven. 

Mocht het toch niet lukken, laat het mij dan even weten 

op avscheppingen@vechtstreekenvenen.nl  

 

10 MINUTENGESPREK  

De komende 10 minuten gesprekken zullen online 

plaatsvinden. Hiervoor kunt u zich binnenkort via Parro 

inschrijven. U als ouder kunt een gesprek aanvragen of de 

leerkracht kan een gesprek aanvragen. Deze 10 

minutengesprekken zijn niet verplicht.                                      

Het is dus belangrijk dat u de Parro app gaat downloaden!  

mailto:avscheppingen@vechtstreekenvenen.nl
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CORONA 

Wij hebben als school geluk dat we weinig last hebben van 

Corona. Wij hoeven gelukkig geen klassen onder te 

verdelen of naar huis te sturen. Wij willen dit graag zo 

houden. Dit betekent dat we de volgende schoolregels 

goed blijven handhaven: 

- Kinderen hoesten/ niezen in hun ellenboog. 

- De kinderen wassen geregeld hun handen in de 

klas. 

- De ouders wachten bij ophalen en wegbrengen 

van de kinderen bij het hek. Dit mag ook op het 

schoolplein. 

- Volwassen houden 1,5 m afstand tot elkaar. 

- Volwassenen zijn alleen op afspraak in school 

welkom. 

Laten we er met elkaar voor zorgen dat de we de 

verspreiding tegengaan door goed de regels na te leven. 

Mocht er Corona in een gezin vastgesteld worden dan zal 

ik dit, zonder namen te noemen, aan ouders laten weten. 

Voor vragen over corona kunt u ook contact opnemen met 

de GGD. Tel: 030-6305400. Ook op de website van de GGD 

is veel informatie te vinden: www.ggdru.nl 

 

FRUITBELEID/LUNCHBELEID/TRAKTEREN 

De gezondheid van onze leerlingen vinden wij belangrijk. 

Een gezonde leefstijl helpt kinderen lekker in hun vel te 

zitten, de weerstand op peil te houden en genoeg energie 

te hebben voor leren, sport en spel. Wij streven er dan ook 

naar dat leerlingen op school zoveel mogelijk fruit, groente 

en brood eten en het liefst water drinken.  

Het is de keuze van ouder(s)/verzorger(s) wat zij hun 

kinderen te eten meegeven. Aan de andere kant maakt uw 

kind deel uit van een klas waar de school afspraken voor 

opstelt. Daardoor zijn er grenzen in wat leerlingen mee 

mogen nemen. We hebben namelijk richtlijnen opgesteld 

wat wij het liefst zien dat de leerlingen meenemen naar 

school voor in de pauze en tijdens de lunch. 

Pauzehap: 

Maandag en donderdag zijn onze vaste fruitdagen. Op 

deze dagen nemen de kinderen alleen fruit en/of groente 

mee voor tijdens de kleine pauze. Denk hierbij aan appel, 

peer, banaan, mandarijn, kiwi, een schaaltje aardbeien, 

druiven, snacktomaten, een stuk komkommer, wortel of 

paprika. Variatie is leuk, lekker en goed voor de 

smaakontwikkeling van het kind.                                                                                                                         

Mocht u zich een keer in de dag vergissen. Dan zal de koek 

weer mee naar huis gaan en zullen wij zorgen dat uw kind 

iets van fruit krijgt.                                                         

Voor de overige drie schooldagen heeft fruit en/ of 

groente ook onze sterke voorkeur als pauzehap, maar een 

koek mag ook. We vragen dan wel om een keuze te maken 

voor de ‘gezonde koeken’. ‘Gezonde koeken’ zijn koeken 

met minder calorieën, suiker, vetten en zout, zoals 

(volkoren)biscuit, 1 Evergreen of 1 Sultana,  1 rijst-, 

meergranen- of popcornwafel, ontbijtkoek met minder 

suiker of een soepstengel.   

                                                                                 

Lunch: 

De leerlingen eten dagelijks een gezonde lunch. Hierbij valt 

te denken aan volkoren of bruin brood. Volkoren cracker, 

roggebrood of een muesli bol. Groente en fruit; zoals 

tomaat, komkommer, paprika en banaan. We vragen 

ouders om geen koek, snoep of chips in de broodtrommel 

te doen. Mochten we dit toch aantreffen dan zal dit weer 

mee naar huis gegeven worden. 

Na het nuttigen van de lunch spelen alle kinderen buiten 

op het plein (15 minuten). Mochten de leerlingen hun 

brood nog niet helemaal opgegeten hebben, dan kunnen 

ze dit na het buitenspelen nog opeten.  

 

Drinken: 

We vragen ouders geen frisdranken (‘prik’) en 

energiedranken mee te geven omdat ze erg veel suiker 

bevatten. Water mag ten alle tijden gedronken worden! 

Trakteren: 

Trakteren is erg feestelijk en dit willen we ook blijven doen 

op school. Door Corona willen we u hierdoor vragen de 

komende tijd nog wel verpakte traktaties uit te delen.  

 

Tip: Seizoensgroente en -fruit; kijk op 

https://groentefruit.milieucentraal.nl/ 

                                

http://www.ggdru.nl/
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FLESSENACTIE  

Het is goed om te zien dat het boodschappenkarretje op 

school elke week weer vol ligt met plastic 

statiegeldflessen. De kinderen zijn druk aan het sparen en 

wij aan het inleveren.  Het is dan ook mooi om te zien 

dat het ook echt wat oplevert! Ook ons 

statiegeldbonnetjebakje bij de Jumbo. Op dit moment 

hebben we al 400 euro gespaard! En we gaan nog steeds 

door! 

 

SCHOOLPLEIN  

We hebben de wensen van het schoolplein 

geïnventariseerd bij de kinderen. A.s. donderdag krijgen 

we het eerste ontwerp te zien van RB tuinen. Wij zijn erg 

benieuwd! 

Natuurlijk hebben we veel geld nodig om het plein naar 

onze wens te maken. Behalve het sparen van 

statiegeldflessen proberen we elke keer acties te 

bedenken om extra geld binnen te halen. De eerste actie is 

de Kerstverkoop; 

Vanaf vandaag starten wij met de Kids College 

Kerstverkoop!  

Wij verkopen kerstkaarten (de winnende kaarten zijn van 

Jill, Rafie, Mark, Esmee en Joy) en houten kerstbomen 

(gemaakt door Lieke van pallets).  

De gehele opbrengst is voor het nieuwe schoolplein. Dus 

roep vrienden en familie op om iets leuks te kopen en ons 

te helpen aan een uitdagend speelplek! 

Kaarten kunnen door leerlingen gekocht worden bij de 

leerkrachten in de klas.  

Bomen zijn te koop door een mailtje te sturen naar 

lvscheppingen@vechtstreekenvenen.nl betalen gebeurt 

dan via tikkie. De boom kan op een afgesproken tijd op het 

schoolplein opgehaald worden.  

De boom thuis laten bezorgen kan voor €2,50 extra!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heeft u nog goede ideeën om geld voor het schoolplein in 

te zamelen horen wij het graag 

 

DE AGENDA 

Vr 13 nov Lootjes trekken/ schatkamer 

Di 17 nov 
Online 10 minuten gesprek/  

adviesgesprek groep 8  

Wo 18 nov 
Online 10 minuten gesprek/ 

adviesgesprek groep 8 

Wo 25 nov 
Pietenmorgen groep 1 t/m 4 

Pietensportuur groep 3 t/m 8 

Ma 30 nov  
Weekopening met dominee Erick 

Versloot 

Do 3 dec Sinterklaasfeest 

Vr 4 dec Kids News 

Vr 11 dec Kerstcrea 

Do 17 dec Kerstviering 

Ma 21 dec t/m vr 1 

jan 
kerstvakantie 

Ma 4 jan 1e schooldag in 2021 

 

BIJBELVERHALEN                                                                               

Koning Balak is de baas in Moab, het land waar de 

Israëlieten zijn neergestreken. Hij wil het volk weg hebben 

en vraagt de profeet Bileam om de Israëlieten te 

vervloeken. Als Bileam op weg gaat, spreekt de ezel hem 
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toe. En als hij het volk toespreekt, klinkt er geen 

vervloeking maar een zegen. 

Waar de Israëlieten ook naar toe gaan, ze dragen de 

tabernakel met zich mee; de tent van de ontmoeting met 

de Eeuwige. Zo weten ze dat de eeuwige altijd in hun 

midden is. Mozes beklimt nog één keer de berg Nebo. 

Daar sterft hij en wordt begraven door de Heer. 

Jozua is de nieuwe leider van Israël. Hij leidt het volk door 

de Jordaan, de grens met het beloofde land. Er worden 

twaalf stenen neergezet als blijvende herinnering aan wat 

er gebeurd is.                                                                                      

Jozua komt een man met een zwaard tegen. ‘Hoor je bij 

ons of bij de vijand?’ vraagt hij. De man vertelt dat hij de 

aanvoerder is van het leger van de Heer. Met de priesters 

voorop dragen de Israëlieten de ark met de verbondstekst 

rond de stad Jericho. Op de zevende dag storten de muren 

in. Rachab, die de Israëlieten eerder geholpen heeft, wordt 

gespaard.                                                                                

FIETSCONTROLE                                                                            

De ANWB zet zich al jaren in voor verkeersveiligheid. 67% 

van de Nederlanders heeft wel eens een onveilige 

verkeerssituatie meegemaakt door fietsers zonder licht. En 

de kans op een aanrijding neemt met 20 procent af bij 

juiste fietsverlichting. Goed idee dus, die fietslamp. Maar 

dan moet je hem wel áánzetten.   

Vandaar dat wij ook dit jaar weer onze fietscontrole 

hebben gehouden. Altijd handig even een extra check nu 

het donkere weer er aankomt. Xander zijn fiets is in ieder 

geval helemaal in orde. Hij plakt zijn OK sticker op zijn 

spatbord 

VANUIT DE OR (OUDERRAAD)                                                

Na de verbouwing van de school vorig jaar is er in een deel 

van de hal een heerlijk plekje gemaakt om op een 

bankje/krukje/kussen even weg te duiken in een boek. Het 

is heel leuk om te zien dat de kinderen daar lekker gebruik 

van maken. 

De boekenkasten zijn ook goed gevuld.  Vanuit de OR zijn 

er tijdens de Kinderboekenweek weer nieuwe boeken 

gegeven waar heel enthousiast op werd gereageerd door 

de kinderen.  

De afgelopen weken zijn er een aantal ouders van de OR 

bezig geweest om de boeken uit te zoeken en in te 

scannen zodat er weer een goed overzicht is van de 

boeken.  Daarbij hebben we oude versleten boeken of 

dubbele boeken uit de kast gehaald zodat het voor de 

kinderen ook weer overzichtelijk is. 

Mocht u nu thuis boekjes hebben liggen die u kwijt wilt, en 

mogelijk interessant zouden zijn voor de 

schoolbibliotheek, dan kunt u altijd contact opnemen met 

de OR.  De boeken in de schoolbibliotheek zijn voor de 

kinderen van groep 3 t/m 8 dus het niveau mag ook 

variëren. We zouden het fijn vinden als de boeken in 

redelijke tot goede staat zijn en het liefst niet te oud.  

In overleg met het team is ons volgende plan om een 

Engels boekenplekje te maken zodat de kinderen het 

geleerde Engels ook in de praktijk kunnen gaan gebruiken 

met het lezen van Engelse boeken.  

Verder zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor het 

Sinterklaas feest. Door deze bijzondere tijd zal ook dit 

anders zijn dan anders. Maar we gaan er weer een mooi 

feest van maken voor de kinderen. 

Namens de OR 

Margret, Petra, Sabrina, Gabriëlle, Tineke, Wilma, Jessie, 

Anette, Jetty, Marjolein en Mascha 

 

or.kidscollegewilnis@vechtstreekenvenen.nl 

 

 

ZIE VOOR MEER SCHOOLINFO 

www.kidscollegewilnis.nl 
 

   Wij zijn ook te vinden op facebook                 

mailto:or.kidscollegewilnis@vechtstreekenvenen.nl
http://www.kidscollegewilnis.nl/

