
  

 

 

24 december 2020 

2020                                                                                           

Wat gaat de tijd toch snel, want er is al weer bijna een jaar 

voorbij! We hebben mooie ontwikkelingen doorgemaakt in 

2020. Kids College heeft een frisse nieuwe look gekregen 

en we hebben mooie stappen qua schoolontwikkeling 

gezet. Natuurlijk gaan we daar in 2021 mee door. Hier kunt 

u elke maand iets over lezen in Kids College in beweging. 

Het was ook het jaar van thuisonderwijs en 1,5 meter 

afstand houden. Jammer genoeg gaan we daar ook nog 

even mee door in het nieuwe jaar. Gelukkig hebben we 

binnen Kids College corona aardig op afstand weten te 

houden. Geen kind of leerkracht heeft het opgelopen. 

Deze laatste maand van 2020 hebben we sint en kerst met 

elkaar mogen vieren. Het is mooi om de samenhorigheid 

en de gezelligheid in school te zien en voelen. Op zulke 

momenten, denk ik echt dat wij de allerleukste school van 

Nederland zijn :-).  

 

Wij wensen iedereen een prettig Kerstfeest en een 

gezond, gelukkig en liefdevol 2021! 

Wees lief voor elkaar en kijk goed naar elkaar om! We zien 

jullie in het nieuwe jaar na de lockdown weer graag 

gezellig bij het hek! 

 

WELKOM                                                                                         

Dominik en Nikola Suljak starten na de kerstvakantie met 

hun onderwijsloopbaan op Kids College in groep 4 en 

groep 6. Lieke Oudshoorn start dan in groep 1.  

Helaas door de lockdown zal het contact de eerste 2 

weken nog even online zijn! Wij wensen jullie allemaal 

veel (leer)plezier op Kids College met veel nieuwe 

vrienden!  

 

NIEUWS UIT HET TEAM  

 Ook al was het dit jaar anders, het 

Sinterklaasfeest deed absoluut niet onder voor 

andere jaren. De leerlingen van groep 1 t/m 4 

hadden Sinterklaas online op bezoek. Zelfs Nikkie 

was online bij deze viering aanwezig en kon zo 

vanuit huis toch genieten van het 

Sinterklaasfeest.   

De kinderen ven groep 5 t/m 8 hadden weer hun 

uiterste best gedaan op het maken van geweldige 

surprises en gedichten. 
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Het was een supergezellige dag! 

Natuurlijk hopen we Sinterklaas en zijn Pieten 

volgend jaar weer op school te ontvangen!  

 De ouderraad heeft weer fantastisch werk 

geleverd om Kids College in Sinterklaassfeer en 

daarna weer heel snel in kerstsfeer om te 

toveren. Onze dank daarvoor! 

 De kerstcrea was een geslaagde activiteit. Alle 

kinderen zaten door elkaar. De oudere kinderen 

konden zo mooi de jongere kinderen helpen met 

kaarsen verven en een kerstster vouwen. 

 
 Ook de kerst verliep dit jaar wat anders dan 

normaal. Gelukkig hebben we in overleg met de 

ouderraad de kerstlunch kunnen omzetten en nog 

net voor de lockdown kunnen vieren. De kinderen 

hebben gesmuld van patat en knakworsten.  

 

Daarna ging iedereen met tassen vol werk, 

schriften en vanaf groep 4 een chromebook naar 

huis. Na de kerstvakantie krijgen de kinderen 

weer online les. Kids College gaat gewoon door 

met lesgeven. Zelfs de RT van meester Jan gaat 

door! 

 Zoals jullie weten hebben wij afgelopen 

maanden kerstkaarten en houten 

kerstbomen verkocht om geld op te halen 

voor ons nieuwe schoolplein. De verkoop is 

erg goed gegaan! Uiteindelijk hebben wij met 

de kerstverkoop €1000 euro opgehaald! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het nieuwe jaar volgen weer nieuwe 

acties! 

 De kinderen van groep 7 en 8 hebben samen met 

Greetje van de Zonnebloem kerstkaarten 

geknutseld. Greetje had allerlei kaarten, papier, 

motiefjes, stickers en ponsen meegenomen om 

de kaarten zo mooi mogelijk te maken.  
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Aan het einde van de knutseltijd waren er 130 

prachtige kaarten gemaakt. Deze kaarten werden 

uitgedeeld bij de kerstpakketten van de Riki 

Stichting en de Zonnebloem aan ouderen in de 

omgeving. Op deze manier hebben de kinderen 

bijgedragen aan een plezierig moment voor 

ouderen in deze gekke tijd. 

 

DE AGENDA 

Ma 18 jan. Weer les op school 

Ma 25 jan. Start Cito midden toetsen 

Di 2 en wo 3 febr. adviesgesprekken 

Ma 22 t/m vr 26 febr. voorjaarsvakantie 

 

 

KIDS COLLEGE IN BEWEGING                                                                      

Ook de kleuters willen wij op onze school goed kunnen 

volgen.  

De ontwikkeling van kleuters is een proces. Soms laten 

kinderen grote sprongen zien, soms ook kleine stapjes. De 

ontwikkeling van iedere kleuter is anders. Wij willen dat 

graag op een goede manier volgen.  

Daarom zijn wij vorig schooljaar begonnen met het 

gebruiken van het computerprogramma en 

leerlingvolgsysteem: 

  

 

  

  

We werken binnen onze thema´s vanuit doelen die 

passend zijn bij de leeftijd van de kleuters en gebruiken dit 

leerlingvolgsysteem hierbij voor het volgen van de 

ontwikkeling bij de kleuters.  

Het is een hulpmiddel om te registreren en te plannen van 

doelen, van week- en themaplanningen, voor de dagelijkse 

lessen en maakt het makkelijker om onze observaties te 

verwerken. Met meerdere leerkrachten kunnen we 

werken met dit systeem, dus erg handig voor de 

samenwerking tussen de leerkrachten en de ib-er.  

  

We volgen en registreren: 

 De rekenontwikkeling; tellen en getalbegrip, 

meetkunde, de ontwikkeling van tijdsbesef.  

 De taalontwikkeling; de mondelinge 

taalontwikkeling, luisteren, auditieve 

vaardigheden en de ontluikende geletterdheid. 

Ontluikende geletterdheid is de eerste fase voor 

het ontdekken en leren over geschreven taal. De 

kinderen ontdekken bijv. dat de P van parkeren is 

en het parkeervak aangeeft op straat. Ze leren dat 

letters of logo’s iets aangeven en dat je met 

letters ook woorden kunt maken. Deze ervaringen 

vormen een belangrijke basis voor het 

daadwerkelijk leren lezen en schrijven. 

 de motorische ontwikkeling, zowel de grote en de 

kleine motoriek, en de tekenontwikkeling. 

 de sociaal/emotionele ontwikkeling. Het 

welbevinden en de zelfredzaamheid. 

  

We observeren de kinderen, zien wat hun niveau is en 

registreren dat in het programma.   

Van de behaalde doelen wordt er vanuit het systeem een 

rapportage gemaakt wat ons helpt om te zien hoe er aan 
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de doelen gewerkt is en in welke doelen de kinderen nog 

kunnen groeien. 

Daarnaast helpt het systeem ons om de informatie van de 

leerlingen uit groep 2 over te dragen naar de leerkracht 

van groep 3. Daardoor kunnen we de overgang naar groep 

3 zichtbaarder in kaart te krijgen. 

  

We zijn nu nog in ´de opstartfase´ maar we worden er 

steeds beter in! 

 Het systeem is een goed hulpmiddel, om wat wij allemaal 

doen en zien in kaart te brengen. 

Om te registreren wat elk kind individueel kan en beheerst 

en wat een kind nodig heeft. 

We vinden het erg fijn om mee te werken.  

 

SCHOOLPLEIN                                                                                           

Het ontwerp van het schoolplein van Kids College is binnen 

en wat wordt het gaaf! 

Afgelopen maanden hebben wij met de leerlingen 

gesproken over wat er op het nieuwe plein moest komen. 

Een glijbaan, voetbalveld, klimtoestel, waterbaan, 

touwbrug en nog veel meer leuke ideeën kwamen er 

voorbij. Al deze ideeën zijn samengevoegd en daar is een 

mooi plan van gemaakt.  

Volgend schooljaar zullen wij starten met dit uitdagende, 

sportieve en duurzame schoolplein. 

 

Zoals u ziet is het een groen plein dat stimuleert om te 

bewegen, te klimmen en te klauteren en natuurlijk even 

lekker te chillen in de pauzes. De twee bestaande pleinen 

(kleuter- en grote plein) zullen worden samengevoegd tot 

een groot schoolplein. Ook de bestaande fietsenstalling 

aan de zijkant van het plein zal worden verplaats naar de 

zijkant van de school, waardoor er meer speelruimte 

ontstaat.  

De schets is voorzien van nummertjes zodat we even kort 

kunnen uitleggen wat u ziet op de schets.  

1. Hier ziet u de zandbak. Bij de zandbak komt een 

waterbaantje met watertappunt om lekker mee te kunnen 

spelen, maar ook om drinkflessen bij te vullen. Daarnaast 

komt er een zonnedoek om de kinderen te beschermen op 

zonnige dagen. 

2. Bij nummer twee ziet u een speelhuisje met glijbaan, 

ladder en duikelstang. Houtsnipper met daaromheen 

boomstammen. Door deze boomstammen ontstaan er 

verschillende speeleilandjes op het plein.  

 

3. Om de boom komt een plateau. Dit kan gebruikt worden 

om op te zitten maar ook als speelelement. Vanaf het 

plateau loop namelijk een klimparcourtje naar nummer 4. 

4. Bij nummer 4 ziet u een parcourtje met stapstenen en 

andere evenwichtselementen.  

5. Hier ziet u een tribune. Deze tribune zal 

multifunctioneel worden ingezet. Als chillplek tijdens de 

pauze en als zitplek voor buitenlessen. Om de boom 

tegenover de tribune zal ook een plateau komen. Dit kan 
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dienen als zitplek, maar ook als extra podium voor bij de 

tribune. 

 

 

 

 

 

 

 

  

6. Bij 6 ziet u een echt voetbalveld. Het veldje is 

afgeschermd zodat de bal niet bij de andere 

speelelementen terechtkomt. De zijkant van het veld staan 

stenen muurtjes waarop gezeten kan worden. Achter de 

doelen staan boomstammen. Aan de buitenkanten van 

deze boomstammen zijn stukjes uitgehaald zodat deze 

scheidingen ook functioneren als klimwanden.  

7. Bij de ingang van de school komen drie elfenbankjes. Dit 

zijn plantenbakken met daarom heen zitplekken.  

8. En dan komen we aan bij nummer 8. De eyecatcher van 

het plein. Zoals u ziet op de schets komt er een groot klim- 

en klautertoestel. Twee eilanden van hutten, touwen en 

bruggen verbonden door een klim buis en andere 

klimelementen.  

 

Ook nummer 9 staat op de kaart. Daar is nu nog even niks 

te zien, maar daar komt een tafeltennistafel.  

Als alles af is zal tussen de elementen door een autoweg 

gemaakt worden, zodat de kleuters lekker met de fietsen 

en karren rondjes kunnen rijden. 

Het schoolplein zal worden gemaakt door RB tuinen. De 

speeltoestellen worden gemaakt door Mo van Speeling. Zij 

maakt unieke speeltoestellen op locatie.  

Nieuwsgierig, check de site van rb tuinen om al gemaakte 

schoolpleinen te bekijken. https://rbtuinen.nl/ 

Wij hopen dat u en uw kind(eren) net zo enthousiast zijn 

over het nieuwe schoolplein als wij! Komende tijd zullen 

wij nog hard moeten sparen om het benodigde bedrag te 

verzamelen. Mocht u tips voor sponsors, inzamelingsacties 

of andere ideeën hebben horen wij het graag! 

 

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.  

 

 

ZIE VOOR MEER SCHOOLINFO 

www.kidscollegewilnis.nl 
 

   Wij zijn ook te vinden op facebook                 

https://rbtuinen.nl/
mailto:avscheppingen@vechtstreekenvenen.nl
http://www.kidscollegewilnis.nl/

