
  

 

 

19 februari 2021 

WEER NAAR SCHOOL                                                                                         

Het blijft nog steeds een rare tijd waarin we leven. Maar 

we zijn dolgelukkig dat alle kinderen weer lekker naar Kids 

College mogen komen. Het is goed om te zien dat iedereen 

meteen weer in het ritme zit. Alleen op de gangen is het 

stil. Normaal gesproken werken daar allerlei kinderen uit 

verschillende groepen. Op dit moment mag dat helaas nog 

niet, want alle groepen blijven strikt gescheiden. 

Voor Kids College is het jaar 2021 in ieder geval goed 

begonnen. We krijgen heel veel nieuwe aanmeldingen. Zo 

veel dat we volgend schooljaar echt gaan starten met 2 

kleuterklassen!  

 

WELKOM                                                                                                   

Er zijn weer veel nieuwe kinderen na de lockdown op Kids 

College gestart of in de maand maart gaan komen. 

Groep 1: Noor, Mila, Sam Treur, Sam Raftari Tangabi en 

Fthawit   

groep 2: Sara 

groep 3: Thijs, Aliano en Berat 

groep 5: Isabel  

groep 6: Din  

groep 7: Job 

Wij wensen jullie allemaal veel (leer)plezier met veel 

nieuwe vrienden. 

 

NIEUWS UIT HET TEAM  

 Juf Ilse van Kippersluis zal na de vakantie weer de 

gymlessen buiten op het schoolplein oppakken. 

Sneeuw, ijs een sneeuwblubber waren de 

afgelopen weken nog even een obstakel. 

Veel kinderen hebben tijdens de lockdown 

meegedaan met het wintercircuit en 

Tour de Ronde Venen. 

Juf Ilse heeft veel selfies gekregen van 

de Tour de Ronde Venen. Ze vond het erg leuk om 

iedereen zo sportief en enthousiast te zien. 

Uiteindelijk heeft Madelene uit groep 7 

gewonnen. Gefeliciteerd! Madelene mag een 

gymles naar keuze bedenken! 

 Binnen Vechtstreek en Venen hebben we een 

invalpool. In de invalpool zitten leerkrachten die 

in dienst zijn van Vechtstreek en Venen, maar niet 

op een vaste school werken. Als een vaste 

leerkracht ziek is of met zwangerschapsverlof 

gaat, worden de mensen uit de invalpool ingezet.  

Op dit moment mogen de leerkrachten door 

besmettingsgevaar niet overal invallen. Vandaar 

dat ze de komende tijd vast ingezet worden op 1 

school in 1 groep. Juf Annemieke is daarom de 

komende tijd op maandag, dinsdag en woensdag 

een helpende hand in groep 1/2. 

Hieronder stelt zij zich even aan u voor: 

 

Beste ouders, verzorgers, 

 

Mijn naam is Annemieke Roos, ik woon in 

Breukelen, ben getrouwd en we hebben één 

zoon. 
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Sinds 2002 heb ik gewerkt op verschillende 

scholen voor (speciaal) basisonderwijs.  

Vanaf januari 2019 werk ik voor Vechtstreek en 

Venen, nu voor drie dagen per week, als invaller 

voor alle scholen. Binnen de scholen is vaak 

behoefte aan een invalkracht en ik vind de 

afwisseling die mijn baan met zich meebrengt erg 

prettig.  

 

Met vriendelijke groet, Annemieke Roos  

 

 De rapportgesprekken hebben we net achter de 

rug. Fijn om alle ouders weer even gezien en 

gesproken te hebben.  

 Onze verrijdbare keuken is binnen en met een 

aangevraagde subsidie hebben we nu ook de 

keuken kunnen vullen met alle benodigdheden! 

Wij zijn er klaar voor! 

 Op maandag en donderdag hebben we op Kids 

College als pauzehap fruit. Wij vinden het fijn om 

te zien dat de kinderen hier goed aan denken. 

Het schoolfruit wordt ook weer op school 

gebracht. Elke middag krijgen de kinderen 

daarom fruit van school. Dit varieert van ananas, 

appel, peer, banaan, tomaat, komkommer, 

sinaasappel, druif tot waspeen. De kinderen 

smullen hiervan!                                                                

Doordat we in de lockdown wat weken gemist 

hebben zal de periode van schoolfruit verlengd 

worden tot in juni. 

 Juf Mei-Lin heeft met groep 3/4 allerlei proefjes in 

de sneeuw gedaan. Zo hebben de kinderen 

ontdekt dat sneeuw eigenlijk gewoon water (en 

lucht) is. Ook hebben de kinderen ontdekt dat 

koud water zwaarder is dan warm water, dat 

sneeuw niet op alle plekken even diep is en hoe 

een sneeuwvlok er van dichtbij uitziet. 

 Wij zamelen op school nog steeds plasticflessen in 

voor ons nieuwe schoolplein. De flessen kunnen 

ingeleverd worden in de hal in ons 

winkelwagentje. 

Bij de Albert Heijn in Mijdrecht (leicester) staat 

een paal waarin iedereen zijn flessenbon kan 

inleveren voor ons schoolplein. Dit graag 

doorgeven aan alle vrienden en bekenden, want 

hoe meer mensen meesparen hoe mooier ons 

schoolplein gaat worden! 

Op dit moment staat de teller op 600 euro wat de 

statiegeldflessen opgehaald hebben!! 
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SCHOOLPLEIN 

Zoals jullie weten zijn we druk aan het sparen 

voor ons nieuwe schoolplein. Er zijn deze week 

alweer ontzettend veel lege flessen 

binnengebracht, dus dank daarvoor!  

Ik (juf Lieke) ben afgelopen week bezig geweest 

(en zal nog wel even bezig zijn) met subsidies 

aanvragen en ik ben heel blij u te kunnen melden 

dat de eerste aanvragen positief terug komen. De 

teller staat momenteel op 22.000 euro, maar 

komende weken verwachten we nog meer 

positief nieuws!                                                         

 

Verder zijn we ook druk bezig geweest met een 

sponsor brief maken voor bedrijven. Komende 

week zullen we deze rondsturen en op zoek gaan 

naar bedrijven die een bijdrage willen leven aan 

ons plein. Heeft u tips of kent u eigenaren die ons 

misschien wel willen steunen, dan horen wij dat 

graag van u.  

 
Daarnaast hebben we een pagina op de schoolsite 

aangemaakt met informatie over het nieuwe 

plein. Ook wordt hier bijgehouden op welk bedrag 

de teller staat en kunt u hier een bijdrage doen 

voor het nieuwe plein.  

 https://kidscollegewilnis.nl/onze-school/ons-

nieuwe-schoolplein/ 

KIDS COLLEGE IN BEWEGING                                                                      

Kids College is volop in beweging! Niet alleen op 

groepsniveau, maar ook op schoolniveau. Daarom ben ik 

dit schooljaar gestart met de opleiding rekenspecialist. We 

geven goede rekenlessen op school, maar willen altijd 

beter. Als school stellen we een ambitie op: welk niveau 

willen we behalen met de leerlingen en op welke manier? 

Door hier kritisch naar te blijven kijken en naar te 

handelen, kunnen we het rekenonderwijs nog beter 

maken. 

 

Als rekenspecialist kijk ik samen met het team naar hoe 

ons rekenonderwijs ervoor staat en waar we kunnen 

verbeteren. Samen maken we een plan met hoe we dat 

het beste aan kunnen pakken en als team gaan we hier 

dan mee aan de slag. Zo hebben we nog meer inzicht in 

welke leerstof we aanbieden (en welke manier) en welke 

doelen we kunnen behalen. Door dit regelmatig in het 

team te evalueren en opnieuw te plannen, houden we de 

zaag scherp!  

 

Sabina Hoogerdijk 

 

TECHNIEK 

Afgelopen weken heeft meester Jan de techniek lessen 

weer opgepakt. Tijdens de lockdown is er ontzettend veel 

nieuw materiaal binnengekomen waar de  leerlingen gelijk 

mee aan de slag konden. Zo zijn de leerlingen bezig 

geweest met het begin van programmeren. De leerlingen 

moesten de stappen opschrijven die je moet verrichten om 

een boterham met hagelslag te maken. Daarna deed 

meester Jan deze opgeschreven stappen na. De leerlingen 

hebben hard gelachen maar een echte boterham met 

hagelslag kwam er niet. Zo waren de leerlingen vergeten 

dat je eerste een mes moet pakken voordat je boter wilt 

https://kidscollegewilnis.nl/onze-school/ons-nieuwe-schoolplein/
https://kidscollegewilnis.nl/onze-school/ons-nieuwe-schoolplein/
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smeren. Zo zijn de leerlingen op een leuke manier in 

aanraking gekomen met programmeren en hebben ze 

geleerd dat je stappen heel duidelijk moet verwoorden 

omdat een robot precies doet wat je zegt. 

 

In een andere les zijn de leerlingen bezig geweest met de 

b-bots. De leerlingen mochten met de b-bots hun naam 

spellen en een kasteel tekenen. Het was leuk om te zien 

hoe enthousiast de leerlingen te werk gingen en wat een 

onderzoekende houding velen al lieten zien.  

 

AVG 

Dat er hippe leerkrachten rondlopen op Kids College 

wisten jullie natuurlijk allang, maar sinds kort laten we dat 

ook aan de buitenwereld zien. Wij hebben namelijk een 

TikTok account. Met de leerkrachten maken we filmpjes 

over onze school en ons onderwijs. 

https://www.tiktok.com/@kids_college?lang=nl-NL 

Op de AVG lijst heeft u wel of geen toestemming gegeven 

voor sociale media. TikTok valt hier ook onder. Heeft u 

toestemming gegeven, maar heeft u er bezwaar tegen dat 

uw kind op ons TikTok account komt laat het ons dan even 

weten.                                                                                        

Weet dat u op elk moment een aanpassing kan maken in 

de AVG lijst. Hiervoor kunt u contact opnemen met 

meester Jan op jdbruin@vechtstreekenvenen.nl  

SPORT & SPEL BUS  

In samenwerking met de gemeente en jongerenwerk zal er 

een Sport en Spelbus vanaf 1 maart door de Ronde Venen 

gaan rijden. 

Op 5 verschillende plekken zullen wij het sport en spel 
materiaal ter beschikking stellen zodat kinderen uit die 
plaats heerlijk kunnen sporten. 
Ik wil je laten weten dat op dinsdag 2 maart de Sport en 
Spel bus naar Wilnis rijdt zodat de kinderen van de scholen 
kunnen sporten bij CSW, Pieter Joostenlaan 7, 3648 XR 
Wilnis. 
Dit, zodat de kinderen in de buitenlucht, lekker bezig 
kunnen zijn. De activiteit word georganiseerd volgens de 
richtlijnen van het RIVM. 
Het is niet de bedoeling dat ouders meekomen of blijven 
hangen, daarom organiseren wij het alleen voor leerlingen 
van groep 6,7 en 8. 
We hopen dat de kinderen zelfstandig naar het sportpark 
komen. 
  
De jongerenwerkers en buurtsportcoaches zullen over het 
kunstgrasveld verschillende spellen uitzetten die de 
kinderen kunnen spelen. 
Het is een instuif, dus kinderen mogen komen en gaan 
wanneer ze willen zolang ze maar in hun school gebonden 
tijdvak zitten. Wij zullen de gebruikte materialen 
tussendoor ontsmetten. 
  
Het schema is als volgt: 
Van 15.00-15.45 - Vlinderbos 
Van 15.45-16.30 – OBS Willespoort 
Van 16.30-17.15 – Kids College & Koningin Julianaschool 
  
De kinderen kunnen via de hoofdingang van het sportpark 
naar binnen. Wij zullen hier ook aanwezig zijn om dit in 
goede banen te leiden. 
We hopen natuurlijk dat er zoveel mogelijk kinderen 
komen! 
  
Voorjaarsvakantieboek 
Voor de komende vakantieweek hebben wij weer een 
vakantieboek gemaakt. Het thema van het boek is deze 
vakantie ‘puzzelen’. 
Er is een winactie op onze instagram @GYM.TS.  
Zie bijlage voor het vakantieboek. 
  
Succes en alvast een fijne vakantie! 

Met vriendelijke groet, 
  
Ilse van Kippersluis 
Buurtsportcoach 

https://www.tiktok.com/@kids_college?lang=nl-NL
mailto:jdbruin@vechtstreekenvenen.nl
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DE AGENDA 
Helaas blijft het lastig om allerlei activiteiten te plannen 

tijdens de corona crisis. We proberen zoveel mogelijk door 

te laten gaan in een veilige situatie.  

Ik heb al wel bericht gehad dat het schoolvoetbaltoernooi 

dit jaar wordt afgelast! 

ma 22 t/m vr 26 febr. voorjaarsvakantie 

Di 2 maart Sport en spel bus bij CSW 

Wo 17 maart Studiedag V&V, alle kinderen vrij 

24 maart Grote Rekendag 

Do 1 april Paasviering in de eigen groep 

Vr 2 t/m ma 5 april Paasvakantie 

Di 6 april Studiedag, alle kinderen vrij 

13 april Nationale buitenlesdag 

20 t/m 22 april Eindcito groep 8 

23 april Koningsspelen 

27 april Koningsdag, alle kinderen vrij 

 

BIJBELVERHALEN                                                                                 

Het is de veertigdagentijd, de periode waarin we toeleven 

naar het Paasfeest. Dat doen we aan de hand van het 

thema: het wordt licht; met verhalen over Jezus en de 

mensen die hij tegenkomt.                                                           

We horen hoe jezus licht brengt voor mensen die hij 

tegenkomt. Maar we horen ook hoe het donker wordt 

voor hemzelf, als hij gearresteerd wordt en later zelfs 

gekruisigd. Maar gelukkig overwint uiteindelijk het licht.          

Een goede veertigdagentijd gewenst en alvast een mooi 

paasfeest!                                                                         

 

VAKANTIES SCHOOLJAAR 2021-2022 

herfstvakantie    18 t/m 22 oktober 2021 

kerstvakantie     27 december t/m 8 januari 2022 

voorjaarsvakantie 28 februari t/m 4 maart 2022 

Pasen                             15 t/m 18 april 2022 

Koningsdag                   27 april 2022 

meivakantie                  25 april  t/m 6 mei 2022 

hemelvaart                     26 t/m 27 mei 2022 

Pinksteren                         6 juni 2022 

zomervakantie            11 juli t/m 19 augustus 2022 

Er worden nog 4 studiedagen ingepland. Zodra de data van 

de studiedagen bekend zijn laat ik het u weten. 

 

ZIE VOOR MEER SCHOOLINFO 

www.kidscollegewilnis.nl 
 

   Wij zijn ook te vinden op facebook                 

http://www.kidscollegewilnis.nl/

