
  

 

 

31 maart 2021 

We hebben de afgelopen tijd op school weer een gezellige 

tijd met elkaar gehad. Er is hard gewerkt, de cito toetsen 

zijn afgenomen (hierover in deze Kids News meer) en er 

hangt een goede sfeer. Morgen sluiten we af met een 

gezellige paasviering in de klas. U begrijpt dat een lunch 

door de coronaregels helaas niet mogelijk is, maar gelukkig 

krijgen de leerlingen wel een leuk presentje mee van de 

ouderraad.  

Wij wensen iedereen alvast gezellige paasdagen en hopen 

jullie allemaal weer op 7 april te zien.  

 

 

WELKOM                                                                                                    

Avé de Bruin, Thijs Haak en Jimmy Mars komen in de 

maand april groep 1-2 versterken. Wij wensen jullie veel 

(leer)plezier met veel nieuwe vrienden op Kids College! 

 

NIEUWS UIT HET TEAM  

 Elke groep heeft de afgelopen tijd weer hard 

gewerkt aan de citotoetsen. (In Kids College in 

beweging vertelt onze Intern Begeleider Arjen 

Groenendijk daar iets meer over.) Vandaag 

hebben de kinderen de grafieken van de 

citotoetsen meegekregen. De leerkracht zal alleen 

de ouders bellen waar de grafiek een afwijkende 

lijn laat zien.  

Bent u niet gebeld, maar heeft u wel vragen, 

schroom dan niet om de leerkracht van uw kind 

te mailen of in Parro een bericht te sturen.  

 

 Wij hebben op Kids College heel veel geluk gehad. 

We hebben namelijk nog geen kinderen en of 

leerkrachten met Corona gehad, waardoor er 

groepen in quarantaine moesten. 

Op andere scholen is dit wel een ander verhaal. 

Wij hopen dit natuurlijk zo te houden, daarom 

volgen we de regels wel strikt op. Dit betekent 

o.a. dat we snotterige kinderen wel op laten 

halen! 

Mocht uw gezin te maken krijgen met een 

positieve coronatest, wilt u dan zo vriendelijk zijn 

om zo snel mogelijk contact op te nemen met 

Angela van Scheppingen op 06-25678125.  

 

 Hallo, mijn naam is Melissa de Jonge, 29 jaar, en 

ik ga vanaf 17 mei één dag in de week stage lopen 

als onderwijsassistent bij Kids College.  
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Ik volg sinds februari 2021 de opleiding “Kind & 

Educatie” bij het Nova College in Hoofddorp.   

Nadat ik 7 jaar geleden de opleiding Hotel & 

Eventmanagement heb afgerond, ben ik gaan 

werken als inkoop & marketing medewerker. Ik 

heb gekozen voor een carrièreswitch omdat ik 

iets wil doen waar mijn passie ligt, namelijk het 

werken met kinderen. Ieder kind is uniek en dat 

maakt het werken met kinderen zo bijzonder en 

uitdagend. Het is mooi om te zien hoe ieder kind 

zich op zijn eigen manier ontwikkelt en ik zou hier 

graag een bijdrage aan willen leveren.  

In mijn vrije tijd vind ik het leuk om creatief bezig 

te zijn en bak ik graag taarten. Ik vind het dan ook 

heel leuk om met kinderen te knutselen en ze 

spelenderwijs nieuwe dingen te leren. 

Ik heb erg veel zin in deze nieuwe uitdaging. Mijn 

dag is geslaagd als de kinderen een fijne en vooral 

leerzame dag hebben gehad! 

 

 Rekenen hoeft natuurlijk niet alleen in de klas. 

Zeker met het mooie weer kunnen we dit ook 

heel goed buiten!   

 

KIDS COLLEGE IN BEWEGING  

Cito toetsen 

We zitten momenteel in de periode van de 

middensignalering vanuit cito. Beter bekend als DE 

citotoetsen. 

In dit stukje leg ik u graag uit waarom wij op Kids College 

de citotoetsen zo belangrijk vinden. 

 

De belangrijkste reden dat wij 2x per jaar de citotoetsen 

afnemen (januari/februari en juni/juli) is dat wij wettelijk 

verplicht zijn een onafhankelijke toets af te nemen. Wij 

moeten ons namelijk kunnen verantwoorden aan de 

Onderwijsinspectie dat wij goed blijven bekijken of het 

onderwijs op Kids College voldoende is en wij ons best 

blijven doen om ons onderwijs te verbeteren. Deze keer 

hebben we voor het eerst de citotoets rekenen digitaal 

afgenomen. 

 

Wanneer wij de citotoetsen hebben afgenomen kijken we 

op 3 manieren naar de uitkomsten: 

1) Schoolniveau:                                                                           

Wij hebben voor Kids College een norm gesteld voor de 

resultaten van alle leerlingen op Kids College bij elkaar, 

waarvan wij vinden dat wij dat niveau moeten kunnen 

behalen. Daarbij kijken we bij de eindtoets in groep 8 of 

die resultaten overeenkomen met wat wij de afgelopen 

jaren hebben gezien bij de citotoetsen. 

 

2) Klasniveau:                                                             

Elke leerkracht kijkt naar de resultaten van zijn hele groep 

en bespreekt met de intern begeleider of een bepaald vak 

(bijvoorbeeld rekenen), of een bepaald onderdeel van een 

vak (bijvoorbeeld breuken bij rekenen) meer aandacht 

nodig heeft in die groep. De citotoets wordt dus door de 

leerkracht gebruikt om te kijken welke vakken goed lopen 

in de groep en waar de leerkracht meer aandacht aan 

moet gaan besteden het komende half jaar. Bij de 

volgende citotoets bekijken we dan of we de gewenste 

effecten terugzien in de klas. 

 

3) Kindniveau:                                                                 

Dit is hetgeen voor u het belangrijkst is: Hoe is de groei 

van uw kind op bepaalde vakgebieden. Wat wij willen zien 

is dat uw kind voldoende cognitieve groei doormaakt bij 

ons op school. Afwijkende resultaten of resultaten die te 
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weinig groei laten zien, kunnen reden zijn voor zorg. Dit 

bespreekt de leerkracht met de intern begeleider. Door 

het afnemen en analyseren van de toetsen kunnen we 

aandachtspunten signaleren en waar nodig maatregelen 

treffen om het onderwijs aan uw kind zo goed passend 

mogelijk te maken. 

 

Arjen Groenendijk 

 

SCHOOLPLEIN 

Zoals jullie weten zijn we druk aan het sparen voor een 

nieuwe, groen en uitdagend schoolplein. 

De leerlingen zijn al maanden flessen aan het inzamelen en 

wij zijn bezig met subsidies aanvragen. 

De ouderraad heeft ook niet stil gezeten, zij hebben 

namelijk een super leuke inzamelingsactie opgezet. 

Op 10 april van 10:00 tot 14:00 houdt Kids College een 

carwash op het parkeerterrein bij de Willisstee. 

Jullie zijn allemaal van harte welkom om langs te komen! 

Het wassen van een auto kost € 5,- en de gehele opbrengst 

wordt besteed aan het nieuwe plein! 

 

Leerlingen van groep 4 t/m 8 kunnen zich op school 

aanmelden om een uurtje te helpen met het gezellige 

water en sop festijn. 

Wij hebben er al zin in! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U komt toch ook bij de Kids College Carwash op 10 april! 

DE AGENDA 

Helaas blijft het nog steeds lastig om allerlei activiteiten te 

plannen tijdens de corona crisis. We proberen zoveel 

mogelijk door te laten gaan in een veilige situatie.  

Do 1 april Paasviering in de eigen groep 

Vr 2 t/m ma 5 april Paasvakantie 

Di 6 april Studiedag - alle kinderen vrij 

Za 10 april 
Carwash bij de Willisstee (10:00- 

14:00 uur) 

Di 13 april Nationale buitenlesdag 

Wo 14 april Audit 

Di 20 t/m Do 22 april Eindcito groep 8 

Vr 23 april Koningsspelen 

Di 27 april Koningsdag, alle kinderen vrij 

Ma 3 t/m Vr 14 mei meivakantie 

Ma 24 mei  2e Pinksterdag - alle kinderen vrij 

 

BIJBELVERHALEN                                                                    

Tussen Pasen en Pinksteren vertellen we verhalen uit de 

bijbelboeken Ezra en Nehemia:                                                  

Lang geleden zijn de Israëlieten weggevoerd uit hun eigen 

land. Ze leefden in ballingschap in Babel. Maar op een dag 

verandert dat: De Perzische koning Cyrus verslaat de 

Babyloniërs. Hij geeft de Israëlieten toestemming om terug 

te gaan naar hun land. Ze zijn blij. Ze krijgen de opdracht 

mee om de tempel in Jeruzalem te herbouwen. Als ze 

aankomen, wonen andere mensen in de stad. En die 

mensen willen meebouwen. Mag dat?                                         

Het is een verhaal over doorzetten en tegenslag, en ook 

over hulp uit onverwachte hoek! 

AUDIT                                                                                             

Binnen Vechtstreek en Venen worden om de 2 jaar audits 

ingezet als kwaliteitsinstrument om ontwikkeling zichtbaar 

te maken en de kwaliteit van het onderwijs te monitoren.  

4 april 2019 hebben wij een ontwikkelaudit gehad. Met de 

uitkomst van die audit hebben we veel onderwijskundige 

zaken opgepakt.  Op woensdag 14 april 2021 krijgen we 

weer een auditbezoek op school. Het auditteam bestaat  

net als 2 jaar geleden uit Tjerk Deuzeman (externe auditor) 

en Mariska Hennipman (schoolpsycholoog).  Wij willen het 

auditteam graag laten zien waar wij de afgelopen 2 jaar 

hard aan gewerkt hebben. Wij zijn trots om de 
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ontwikkelingen van Kids College aan ze te presenteren. 

Natuurlijk vertellen we in een volgende Kids News meer 

over de bevindingen van het auditteam.  

STUDIEDAG                                                                                 

De kinderen hebben dinsdag 6 april allemaal een dag vrij. 

Ze kunnen dus genieten van een extra lange Paasvakantie! 

Het team is dinsdag 6 april wel heel druk. Wij hebben een 

studiedag die in het tekenen staat van The Leader in Me. 

Aan de hand van 7 gewoonten willen we namelijk de 

kinderen helpen bij het ontwikkelen van sociaal-

emotionele vaardigheden. Ze effectief leren 

communiceren. Ze Beter leren samenwerken met anderen 

en dat ze zelfredzaam en ondernemend zijn. We willen  

graag dat kinderen hun basisschool goed doorlopen en 

daarna succesvol zijn in hun vervolgopleiding. 

In de Kids News van mei nemen we u mee hoe we met 

deze 7 gewoonten volgend schooljaar in Kids College gaan 

werken. 

 

 

 

 

TEVREDENHEIDSONDERZOEK                                                        

“Hoe tevreden bent u over onze school? 

Dit jaar houden wij een oudertevredenheidsonderzoek. 

Dat doen wij omdat wij het belangrijk vinden om te 

werken aan de verbetering van ons onderwijs. Uw mening 

helpt ons daarbij. Wij horen daarom graag wat u van onze 

school vindt!    

Direct na de Paasvakantie zal u via de mail een code 

ontvangen om deel te nemen aan het onderzoek. Ik 

verzoek u vriendelijk om deze vragenlijst in te vullen, zodat 

wij een zo goed mogelijk beeld krijgen over onze school. 

Ook zullen de kinderen van groep 5 t/m 8 en het team aan 

het tevredenheidonderzoek deelnemen. De kinderen 

zullen de vragenlijst na de Paasvakantie op school invullen  

Natuurlijk krijgt u over de uitslag later meer te horen!  

 

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. 
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KAMP WOUDENBERG  

 

Beste kinderen, ouders/ verzorgers, 

Vanuit de PKN Ontmoetingskerk Wilnis organiseren wij 

jaarlijks een jeugdkamp voor kinderen van groep 3 tot en 

met groep 8. Bij ons jeugdkamp staat een bepaald thema 

centraal in combinatie met leuke kampspellen in het bos, 

een speurtocht, zwemmen in het Henschotermeer, 

kampjournaals en natuurlijk gezamenlijk veel plezier 

maken. Wat moet u weten over Kamp Woudenberg’21? 

 Zaterdag 21 augustus t/m woensdag 25 augustus 

2021 (laatste week van de zomervakantie). 

 Voorinschrijving (VEREIST): dinsdag 11 mei 2021 

om 19.00 uur via kampwoudenberg.nl. 

 Inschrijvingsavond: dinsdag 25 mei 2021 (19.00u 

in de Schakel, Dorpstraat 20 te Wilnis). 

 

Vanwege het Covid-19 virus kunnen wij op dit moment 

niet toezeggen of Kamp Woudenberg’21 door zal gaan. In 

een later stadium (rond de inschrijvingsavond) zullen wij 

via onze social mediakanalen en via de mail bekend maken 

of Kamp Woudenberg’21 door zal gaan. Niet getreurd, wij 

hebben er alle vertrouwen in dat Kamp Woudenberg’21 

weer een groot succes zal gaan worden. 

Met gezonde groet, 

De leiding van Kamp Woudenberg 

kampwoudenberg@gmail.com 

 

OUDERS LOKAAL 

Stichting Ouders Lokaal is een platform voor en door 

ouders en bestaat uit een team van ruim vijftig ouders die 

zich vrijwillig inzetten om ouders/opvoeders binnen de 

gemeente te inspireren en informeel te ondersteunen 

rondom opvoeding en gezinsbalans. Ouders Lokaal doet 

dit door laagdrempelige gratis activiteiten te organiseren 

waarin zij ouders met elkaar verbindt met de intentie 

elkaar te versterken in het ouderschap. 

Als u interesse heeft kunt u zich aanmelden voor de 

volgende activiteiten: 

Woensdagavond 31 maart: Opvoeden na 

Scheiding   https://derondevenen.ouderslokaal.nl/event/p

raat-lokaal-opvoeden-na-scheiding-0 

Donderdagavond 1 april:  Zoom Workshop Media 

Ukkies https://derondevenen.ouderslokaal.nl/event/zoom

-workshop-media-ukkies 

Zondag 4 april (eerste Paasdag) Paaseier Jacht De Ronde 

Venen https://derondevenen.ouderslokaal.nl/event/paase

ierjacht-de-ronde-venen 

Maandagavond 7 april: Praat Lokaal 

ASS https://derondevenen.ouderslokaal.nl/event/praat-

lokaal-ass 

Maandagavond 7 april: Zoom Workshop Mindful 

Ouderschap https://derondevenen.ouderslokaal.nl/event/

zoom-workshop-mindful-ouderschap-1 

Donderdagavond 22 april: Zoom Workshop Van Ruzie naar 

Rust tussen je 

kinderen https://derondevenen.ouderslokaal.nl/event/zoo

m-workshop-van-ruzie-naar-rust-tussen-je-kinderen 

 

ZIE VOOR MEER SCHOOLINFO 

www.kidscollegewilnis.nl 
 

   Wij zijn ook te vinden op facebook                 
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