
  

 

 

23 april 2021 

Wat hebben wij een mooie maand achter de rug! 

Een hele maand waarin een aantal kinderen wegens 

verkoudheid even thuis moesten blijven, maar waarin 

gelukkig nog steeds geen één klas in quarantaine hoefde.   

Een studiedag, waar we met de 7 gewoonten in ons 

achterhoofd bezig zijn geweest om onze visie op te stellen. 

Een audit waar we met trots op terug mogen kijken.  

Met vandaag de 100ste leerling die we op Kids College 

mochten verwelkomen. 

En 100 leerlingen is natuurlijk wel een feestje waard!  

 

100 LEERLINGEN    

Begin dit schooljaar zijn we gestart met 75 leerlingen. 

Vandaag zitten we al op 100 leerlingen. Dat vonden we 

wel een feestje waard. Aangezien vandaag Thijs Haak en 

Jimmy Mars alle twee 4 jaar werden hadden we ze alle 

twee maar omgedoopt tot de 100ste leerling. 

Op het schoolplein hebben we kort en met genoeg afstand 

van elkaar gezamenlijk dit feestje gevierd. Een feestje is 

natuurlijk niets zonder muziek,  slingers, cadeautjes en 

taart. Vechtstreek en Venen heeft alle kinderen een lekker 

taartje gegeven met het logo van Kids College erop.  

Op naar de 150 leerlingen! 
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WELKOM  

Er zijn weer veel kinderen die we  in de maand mei op 

school mogen verwelkomen: 

Ela, Hazel Mae en Alara in groep 1 

Donnie en Sara in groep 2 

Berat in groep 3 

Yuna in groep 6                                                                                                  

Wij wensen jullie veel (leer)plezier toe met veel nieuwe 

vrienden. 

 

NIEUWS UIT HET TEAM 

 Beste ouders/verzorgers, 

Voor de technieklessen na de meivakantie heb ik 

wat materiaal nodig. 

Het betreft: 

- VD draad, eventueel in kabelrestanten, (VD 

draad is een installatiedraad dat gebruikt wordt in 

elektrische installaties), 

- volière gaas of kippengaas met kleine mazen. 

Hartelijke groet, Jan.  

 De leerlingen van groep 8 hebben deze week 3 

ochtenden hard gewerkt aan de Eindcito. Dit was 

het eerste jaar dat dit digitaal afgenomen is. Wij 

zijn benieuwd naar de uitslag. 

 De Nationale buitenlesdag was een groot succes! 

Alle groepen hebben in de buitenlucht lessen 

gevolgd. Groep 1/2 is in aarde op zoek gegaan 

naar kleine diertjes voor Karel de Kraai.              

Groep 3/4 heeft gerekend. Groep 3 heeft 

geoefend met de getallenlijn en groep 4 heeft 

met een balspel de tafel van 6 geoefend. 

Groep 5/6 heeft een rendictee gedaan en is aan 

het rekenen geslagen met verhoudingstabellen.     

Groep 7/8 is vooral talig bezig geweest. Groep 7 

heeft geoefend met verkleinwoorden en groep 8 

is aan de slag gegaan met woordbenoemen aan 

de hand van zelfgemaakte zinnen.  

 

 

 

 

 

 

 Dit jaar konden veel voorstellingen van Kunst 

Centraal niet doorgaan. Vandaar dat ze nu online 

voorstellingen hebben aangeboden. Groep 1/2 

heeft ondertussen al genoten van het 

Veterstrikorkest en groep 3/4 van Stics. De 

andere groepen volgen binnenkort. 

 Helaas hebben we de Koningsspelen op vrijdag 23 

april op het CSW terrein niet door laten gaan. Dit 

omdat de groepen nog steeds niet door elkaar 

mogen. Nu vieren we op woensdag 28 april de 

Koningsspelen. Juf Ilse zorgt voor leuke 

Koningsspelen bewegingsactiviteiten. Ook spelen 

we deze dag spelletjes in de klas. Natuurlijk 

zouden wij het leuk vinden als jullie deze dag 

gezellig in het oranje of rood/wit/blauwe kleding 

op school kunnen komen, zodat het een echte 

feestelijke dag wordt! 

 De meivakantie komt er weer aan. Ilse van 

Kippersluis heeft deze keer een bucketlist voor de 

kinderen gemaakt, zodat ze ook komende 

vakantie niet stil hoeven te zitten. Op de 

bucketlist staan leuke activiteiten als: 

verstoppertje spelen, 

een stoepkrijttekening maken en 

dansen in de tuin.  

De bucketlist is als bijlage toegevoegd. Veel 

(beweeg)plezier! 
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 Groep 1/2 heeft 

een echt 

Restaurant in de 

klas. Naar 

aanleiding van dit 

thema hebben de 

kleuters vandaag 

het restaurant echt 

geopend. Ze 

hebben namelijk 

zelf een 

driegangen diner 

gemaakt en 

natuurlijk ook 

lekker opgegeten!  

Menu: 

voorgerecht: stokbrood met kruidenboter 

hoofdgerecht: pannenkoek met stroop of 

poedersuiker 

nagerecht: pudding of fruit 

Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat het erg lekker 

was! Ik hoop dat het restaurant vaker opengaat! 

KIDS COLLEGE IN BEWEGING  

The leader in me 

In de vorige kids news stond al een stukje geschreven over 

dat wij als school gaan werken volgens de 7 gewoonten die 

bij de The leader in me horen. Hier en daar zijn sommige 

termen/gewoonten al zijdelings genoemd in vorige 

nieuwsbrieven. 

Tijdens de laatste studiedag hebben wij als school een 

start gemaakt met het formuleren van een visie. Onze visie 

is gebaseerd op 3 kernwoorden: 

 lef 

 samen  

 trots 

 

Deze kernwoorden zijn volgend jaar ook terug te zien zijn 

in de school, net als de 7 gewoonten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De 7 gewoonten 

De Leader in me werkt vanuit een principe van 7 

gewoonten. 

Als je vanuit deze gewoonten handelt creëer je met elkaar 

een klimaat waarin effectief gewerkt kan worden door 

iedereen. 

 

Afhankelijkheid 

1. Wees proactief 

2. Begin met het eind in gedachten 

3. Belangrijke zaken eerst 

Onafhankelijkheid 

4. Denk Win-Win 

5. Eerst begrijpen, dan begrepen worden 

6. Creëer synergie 

Wederzijdse afhankelijkheid 

7. Houd de zaag scherp 
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Toelichting 7 gewoonten 

Met proactief zijn wordt bedoeld dat je zelf actie 

onderneemt als je iets wil bereiken in plaats van dat je 

afwacht, en anderen voor jou het tempo laat bepalen.  

Beginnen met het eind in gedachte zorgt ervoor dat je doel 

helder is en dat je weet waar je naartoe wilt.  

Bij gewoonte drie ga je kiezen wat het belangrijkste is en 

wat op de tweede plek komt. Op die manier weet je beter 

waar je aan toe bent en kan je beter plannen.  

Met win-win denken ga je op zoek naar een oplossing waar 

je allebei beter van wordt. Zo kom je verder en is iedereen 

bereid voor elkaar te werken.  

Eerst begrijpen, dan begrepen worden is een van de 

moeilijkste gewoonten, ook voor volwassen. Soms moet je 

eerst goed luisteren naar een ander, voordat je zelf zegt 

wat je ergens van vindt. Misschien kom je er dan een stuk 

sneller uit samen.  

Bij Synergie creëren speel je in op elkaars kwaliteiten en 

probeer je samen tot een hoger niveau te komen dan je in 

je eentje zou bereiken. 

Tot slot kunnen wij dit samen alleen realiseren door de 

zaag scherp te houden. We moeten elkaar alert houden op 

deze manier van werken.  

 

Om op school de zaag scherp te houden, werken we met 

een “Lighthouse team”. 

Het Lighthouse team bestaat uit Jannine, Sabina en 

Yannick. 

Deze leerkrachten zorgen ervoor dat de 7 gewoonten 

binnen de school levendig blijven en goed worden ingezet. 

Ook zijn zij het aanspreekpunt over The Leader in Me 

binnen de school voor zowel kinderen, ouders als andere 

leerkrachten. 

 

Door op Kids College te werken volgens deze 7 gewoonten 

van Covey zijn wij ervan overtuigd dat kinderen hun 

basisschool goed doorlopen en daarna succesvol zijn in 

hun vervolgopleiding. 

 

Jannine, Sabina en Yannick 

 

 

 

CARWASH 

Wel 82 auto’s zijn er gewassen tijdens de Kids College 

carwash!                                                                                         

Leerlingen, leerkrachten en de ouderraad zijn de hele dag 

druk geweest. Naast dat er hard gewerkt is, was het super 

gezellig en heeft de actie heel wat opgeleverd.  

Er is namelijk € 940,- euro opgehaald!! 

Een prachtig bedrag wat besteed zal worden aan het 

nieuwe schoolplein! 

Ouderraad bedankt voor het organiseren en 

de Willisstee en Jumbo Wilnis Molmlaan voor de 

sponsoring. 

AUDIT   

Op 14 april 2021  is op het Kids College een tweede audit 

uitgevoerd door de medewerkers van de school in 

samenwerking met een auditcommissie van de Stichting. 

Het doel van deze tweede audit is om te onderzoeken 

welke ontwikkeling de school heeft doorgemaakt sinds de 

vorige audit in april 2019. 

De directeur, intern begeleider en leerkrachten hebben in 

maart en april 2021 een zelfevaluatie uitgevoerd en de 

stand van zaken aangegeven. Leidraad voor deze audit zijn 

de aanbevelingen van de auditcommissie in 2019 en het 

vernieuwde toezichtskader van de inspectie, die per 1 

augustus 2017 is geïmplementeerd.   

https://www.facebook.com/willisstee.nl/?__cft__%5B0%5D=AZUngLbnqVWJv1Xoo_SPYh9ziOhlR_zw5eYAmI3hcFyk5EZQcx9MixVa4Td6CnFOISfT0auFSryMdAWnoP1NqIjk8OpL4xqi52KQrVEthST6T5OygBX8_PPwTVbW46Q9shPOrCcKFbIZUhalalrgas_07PJV4nhD03jS6qE-0FMud1fK1djDS1F2fMUx5px8fSw&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Jumbo-Wilnis-Molmlaan-1342513115799366/?__cft__%5B0%5D=AZUngLbnqVWJv1Xoo_SPYh9ziOhlR_zw5eYAmI3hcFyk5EZQcx9MixVa4Td6CnFOISfT0auFSryMdAWnoP1NqIjk8OpL4xqi52KQrVEthST6T5OygBX8_PPwTVbW46Q9shPOrCcKFbIZUhalalrgas_07PJV4nhD03jS6qE-0FMud1fK1djDS1F2fMUx5px8fSw&__tn__=kK-R
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De kern van de audit bestaat uit lesobservaties die zijn 

uitgevoerd door de intern begeleider (Arjen Groenendijk) 

en directeur (Angela van Scheppingen) in samenwerking 

met de schoolpsycholoog (Mariska Hennipman) en een 

externe adviseur (Tjerk Deuzeman). Mariska en Tjerk 

hebben de algehele leiding gehad over de audit en hebben 

de rapportage opgesteld.                                                                   

Om de kwaliteit van de observaties goed te kunnen 

beoordelen is een uitgebreide kijkwijzer gebruikt. Dit 

observatie-instrument is gebaseerd op twee bronnen. 

Allereerst het toetsingskader van de onderwijsinspectie en 

daarnaast de bekwaamheidseisen, zoals die zijn uitgewerkt 

in de zogenaamde SBL-competenties en zijn vastgelegd in 

de wet BIO. 

De volgende negen indicatoren zijn onderzocht en zijn 

bepalend voor de kwaliteit van het pedagogisch didactisch 

handelen: 

- Pedagogisch handelen 

- Effectief benutten van onderwijstijd 

- Taakgerichte werksfeer 

- Activerende directe instructie 

- Strategieën voor denken en leren 

- Systematisch volgen van vorderingen 

- Afstemming instructie en verwerking 

- Leerlingen zijn actief betrokken 

- Verantwoordelijkheid van de leerlingen voor 

organisatie en proces  

 

Vanuit deze observaties is een auditrapport opgesteld. In 

dit rapport geeft de commissie feedback over wat het 

gezien heeft t.a.v. de conclusies en adviezen van de vorige 

audit. 

 

We hebben veel complimenten gekregen van de auditoren 

die 14 april onze school kwamen bezoeken 

Ze vonden de aangeleverde beleidsstukken goed en ze 

vonden dat de school en het team, ondanks de coronatijd 

lef getoond had door, door te gaan met hun eigen 

ontwikkeling en de schoolontwikkeling en de 

auditcommissie uit te nodigen.                                                           

De audit-commissie gaf aan blij verrast te zijn over wat zij 

deze dag gezien en gehoord hebben! 

 

Conclusies en aanbevelingen van de auditcommissie: 

- De school heeft enorme meters gemaakt in de 

ontwikkeling en heeft vrijwel alle adviezen van de 

commissie vanuit de vorige audit uitgewerkt en 

geïmplementeerd. 

- De basisvaardigheden en een aantal complexe 

vaardigheden zijn in voldoende mate geborgd binnen 

het onderwijs. 

- De komende jaren mag er aandacht zijn voor het 

verder implementeren van toekomstgericht 

onderwijs. Indicator 9 (Verantwoordelijkheid van de 

leerlingen voor organisatie en proces) wordt dan 

vanzelf goed geborgd. Wanneer de audit-commissie 

over twee jaar terug zou komen dan wil het graag een 

compleet uitgewerkt programma in werking zien. 

- Er is veel energie binnen het team, de directie en 

intern begeleider gecreëerd en dat levert goed 

onderwijs op. 

- De zorgcyclus is goed uitgewerkt en vraagt nog 

aandacht in het borgen op papier. 

- Samen kijken naar wat haalbaar is en welke 

ondersteuning de school kan bieden aan kinderen met 

extra ondersteuningsvragen. RT mag 

geïmplementeerd worden in de groepszetting. 

- Het onderbouwaanbod moet verder uitgewerkt 

worden. Hierbij nog de opmerking dat deze wellicht 

op een andere plek in de school gesitueerd kan 

worden. 

- De school heeft aangepakt en aangeraakt. Dat heeft 

positieve invloed gehad op de gehele ontwikkeling van 

de school. De school loopt het risico nu teveel te 

willen. Zorg dat de basis nog meer op orde komt. In 

het rapport staan voldoende aangrijpingspunten om 

dat te realiseren 

- De school moet vooral doorgaan op dezelfde voet. 

Een prachtig schoolplein creëren zou helemaal 

fantastisch zijn. 
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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. 

Na de meivakantie wordt er besloten of schoolkamp, 

schoolreis en zomerfeest dit jaar door kunnen gaan of niet.  

Di 27 april Koningsdag, alle kinderen vrij 

Wo 28 april Koningsspelen 

Ma 3 t/m Vr 14 mei meivakantie 

Ma 24 mei  2e Pinksterdag - alle kinderen vrij 

Wo 16 t/m vr 18 juni Kamp groep 8 

Wo 30 juni Schoolreis groep 1 t/m 8 

Do 1 juli ANWB streetwise 

Vr 2 juli zomerfeest 

Ma 5 juli Studiedag- alle kinderen vrij 

Di 6 en wo 7 juli Adviesgesprekken groep 7 

Ma 12 juli  Rapport mee 

Di 13 juli  Musical en afscheidsavond 

Vr 16 juli  Laatste schooldag 

Ma 19 juli t/m vr 27 

augustus 
Zomervakantie 

Ma 30 augustus Start nieuw schooljaar 

 

BIJBELVERHALEN                                                                           

Jezus gaat naar de hemel. Hoe kunnen de leerlingen nu 

verder? Ze moeten wachten in Jeruzalem, waar ze gedoopt 

zullen worden met de heilige Geest. Dat zal hen de kracht 

geven om door te gaan met Jezus’ werk.  Met Pinksteren 

ontvangen de leerlingen van Jezus de heilige Geest. 

Misschien begrijpen ze zelf niet precies wat er gebeurt, en 

ook de mensen in Jeruzalem vragen zich af wat er aan de 

hand is. Maar het is onmiskenbaar. Gods kracht werkt in 

mensen. Er gebeuren wonderlijke dingen, zoals een 

verlamde man die weer kan lopen.                                                              

                                                                                           

AVOND4DAAGSE  VINKEVEEN                                                                            

Ook dit jaar zal de 

avond4daagse helaas niet 

doorgaan zoals we gewend 

waren.                                                            

Wel is er een home edition georganiseerd door de Jumbo 

Vinkeveen. Van half mei tot half juni kunnen de routes 

gedownload worden, zodat je die zelf kunt wandelen 

wanneer het uitkomt. Schrijf je in via het formulier op de 

website voor 10 mei. Heb je 4 routes gewandeld? Stuur 

dan een mail met foto of ander bewijs naar: 

IJsverenigingvinkeveen@gmail.com en dan ontvang je een 

leuke beloning en die wordt zelfs bij je thuisgebracht! 

Website: www.avond4daagsevinkeveen.nl                       

Aanmelden: tot 10 mei                                                           

Wanneer wandelen: 15 mei t/m 15 juni                                   

Kosten: 3 euro                                                                                    

Een flyer hierover is als bijlage toegevoegd. 

Als je gaat wandelen zeg dat dan even tegen je meester of 

juf voor 14 mei, want dan krijg je van de Ouderraad een 

wandel survival pakketje                                                                   

We hopen dat veel kinderen (en ouders) van Kids College 

gaan meelopen! 

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. 

 

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). 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.avond4daagsevinkeveen.nl%2F&data=04%7C01%7C%7Cdc6d99a35d9b4405595208d8f92b652f%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637533312064456975%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=jTN7FR6ipx55yWJGGZc5LKHR9qPLHmCXLwJCVQoGyiU%3D&reserved=0
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 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 

udenberg@gmail.comkampwo  

 

VOETBALKAMP  

In de meivakantie organiseert FC Utrecht een (betaald) 

Voetbalkamp in Mijdrecht. Wilt u hier meer over weten 

open dan onderstaande link: 

https://mailchi.mp/fcutrecht/fc-utrecht-voetbalkamp-in-

mijdrecht-in-de-meivakantie 

 

 

 

OUDERLOKAAL 

Dinsdag 27 april: Kids Kleedjesmarkt 

DRV    https://derondevenen.ouderslokaal.nl/event/kids-

kleedjesmarkt-drv 

Donderdagmiddag 29 april:  Jachtseizoen 

Wilnis   https://derondevenen.ouderslokaal.nl/event/jacht

seizoen-weet-jij-te-ontsnappen-0 

Maandagavond 10 mei:  Praat Lokaal 

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

lokaal-hsp-0 

Dinsdagavond 18 mei: Zoom Workshop Beelddenker in 

Huis   https://derondevenen.ouderslokaal.nl/event/zoom-

workshop-beelddenker-huis 

Woensdagavond 19 mei: Workshop Je Kind naar de 

Brugklas   https://derondevenen.ouderslokaal.nl/event/wo

rkshop-je-kind-naar-de-brugklas 

Voor een totaaloverzicht van de agenda 

zie: https://derondevenen.ouderslokaal.nl/events 

 

ZIE VOOR MEER SCHOOLINFO 

www.kidscollegewilnis.nl 
 

   Wij zijn ook te vinden op facebook                 

https://mailchi.mp/fcutrecht/fc-utrecht-voetbalkamp-in-mijdrecht-in-de-meivakantie
https://mailchi.mp/fcutrecht/fc-utrecht-voetbalkamp-in-mijdrecht-in-de-meivakantie
https://derondevenen.ouderslokaal.nl/event/kids-kleedjesmarkt-drv
https://derondevenen.ouderslokaal.nl/event/kids-kleedjesmarkt-drv
https://derondevenen.ouderslokaal.nl/event/jachtseizoen-weet-jij-te-ontsnappen-0
https://derondevenen.ouderslokaal.nl/event/jachtseizoen-weet-jij-te-ontsnappen-0
https://derondevenen.ouderslokaal.nl/event/praat-lokaal-hsp-0
https://derondevenen.ouderslokaal.nl/event/praat-lokaal-hsp-0
https://derondevenen.ouderslokaal.nl/event/zoom-workshop-beelddenker-huis
https://derondevenen.ouderslokaal.nl/event/zoom-workshop-beelddenker-huis
https://derondevenen.ouderslokaal.nl/event/workshop-je-kind-naar-de-brugklas
https://derondevenen.ouderslokaal.nl/event/workshop-je-kind-naar-de-brugklas
https://derondevenen.ouderslokaal.nl/events
http://www.kidscollegewilnis.nl/

