25 juni 2021
WELKOM



Groep 3/4 heeft met een dansdocent van Kunst
Centraal gedanst in het speellokaal. “Bewegen
zoals water” was het thema. Kabbelend, een
regenbui, een geiser; er kwam van alles voorbij!



Groep 7/8 heeft bezoek gehad van Joke Pelser. Zij
heeft een les gegeven over sociale media. Er is
uitgebreid stil gestaan bij de leuke en de minder
leuke kanten van het gebruik. Een
goedonderwerp om eens besproken te hebben!

14 juni is Oggy in groep 4 en is Lazar in
groep 6 begonnen.
28 en 30 juni komen Wessel en Stella
wennen in groep 6. Volgend schooljaar
starten zij in groep7.
Wij wensen jullie veel (leer)plezier toe met veel nieuwe
vrienden.
NIEUWS UIT HET TEAM




De formatie is rond. Wij zijn trots op het mooie,
rustige plaatje. In de brief van de groepsverdeling
kunt u hier alles over lezen.
Langzaam aan kunnen er weer meer activiteiten
in en om school plaatsvinden;
De groepen 6 t/m 8 zijn samen met 2 IVN
vrijwilligers bezig geweest om het leslokaal van
het Tiny Forest weer onkruidvrij te krijgen!

U kunt zien dat de bomen die wij geplant hebben
goed beginnen te groeien.
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Groep 5/6 is op slootsafari geweest. De kinderen
hebben onderzoek gedaan naar planten en
beestjes in en rondom de slootkant.



Groep 1/2 kreeg bezoek van boswachter beer. Hij
vertelde over zijn leven en dat van andere dieren
in het bos. De kinderen hebben gezongen ,
geluisterd en opdrachten gedaan. Het wase een
mooie voorstelling waar de kinderen actief aan
deel konden nemen.



Groep 8 is afgelopen week op kamp geweest. Met
heerlijk weer, lekker eten, leuke bosspellen, laat
naar bed, de EK-wedstrijd, een nachtbingo, veel
gezelligheid en met een zwembad voor de deur
hebben de kinderen (en leiding) drie super leuke
dagen gehad!

VERSOEPELING CORONA-RICHTLIJNEN SCHOLEN
Wij zijn heel blij dat er ook op school weer steeds meer
mag, zoals u gisteren heeft kunnen lezen in de brief van
Heb Huibers.
Regels voor Kids College vanaf maandag 28 juni:
- Geen mondkapjesverplichting voor ouders meer.
- Ouders zijn welkom op het schoolplein om de kinderen te
brengen en te halen. Let u hierbij onderling wel op de 1,5
meter?
- De 3 ingangen houden we tot het einde van het
schooljaar erin.
- De school houden we uit voorzorg nog alleen even voor
de kinderen. Op uitnodiging of bij dringende zaken bent u
natuurlijk van harte welkom in school.
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- Hulp van ouders in en om school tijdens activiteiten is
weer toegestaan
-De groepen mogen weer door elkaar. Dit betekent voor
de kinderen; weer mogen werken op de gangen en samen
buiten spelen!
KIDS COLLEGE IN BEWEGING
Overgang van groep 2 naar groep 3
Het schooljaar is bijna voorbij! Dat betekent dat je in het
algemeen overgaat naar de volgende groep. Voor groep 2
een grote stap: zij gaan naar groep 3. Maar is dit wel zo'n
grote stap, zoals veel mensen denken?
Sinds de meivakantie is groep 2 al bezig met
voorbereidend werk voor groep 3. Zo werken zij op het
chromebook aan Bouw (een programma waarmee je
letters en klanken leert op jouw niveau). Daarnaast doen
zij al oefeningen in het werkboek van groep 3. Dat zijn
oefeningen waar de kinderen meer/minder moeten
tekenen, het juiste getal aan de juiste hoeveelheid
koppelen enz. Juf Lisa en juf Anneke zijn hier al heel druk
mee!
In groep 3 doen we veel aan bewegend leren en maken we
dankbaar gebruik van het plein voor buitenlessen. Dan
doen we een loopdictee of leggen we sommen bij het
juiste antwoord.

Gaan we dan een leesles doen van 1 uur? Er staat
tenslotte 1 uur leestijd op het rooster per dag. Dit verdelen
we in verschillende tijdsblokken zodat we goed
geconcentreerd kunnen blijven tijdens een opdracht.
Tussen de lessen door doen we vaak een energizer (een
klein actief spelletje) of dansen we even een "just dance".
We leren dus heel veel nieuwe dingen door actief met de
lesstof om te gaan.
Er verandert dus wel het één en ander, maar wel op een
(hopelijk) leuke manier!
Met vriendelijke groet,
Sabina Hoogerdijk
Leerkracht groep 3/4 op woensdag, donderdag en vrijdag
“SCHOOLREIS”
Ook al gaat het schoolreisje dit jaar niet door, woensdag
30 juni wordt wel een leuke, sportieve dag voor de
kinderen.
Groep 1/2 blijft op school en krijgt buiten een gymles van
onze vakleerkracht gym, Ilse van Kippersluis. Ook krijgen
zij een judoles in de speelzaal.
Groep 3/4 gaat naar het speelwoud, waar zij les krijgen in
freerunnen.
Groep 5 t/m 8 gaan naar de Vinkeveense plassen, waar zij
o.a. gaan bootcampen!
Ik zie al uit naar de foto’s van deze dag!
FEESTDAG 2 JULI
Op vrijdag 2 juli is het feest op Kids College! Niet alleen
vieren we ons jaarlijkse pleinfeest, maar we vieren die dag
ook de verjaardagen van alle meesters en juffen!
De OR zorgt deze dag voor het tien uurtje en iets lekkers
bij de lunch. Het is wel verstandig om die dag zelf nog een
lunchpakketje mee te nemen, dan weten we zeker dat
iedereen genoeg heeft die dag.

Op deze manier werken we aan doelen van de lessen
zonder aan onze tafel te werken. Natuurlijk gebeurt dat
ook, maar we leren vooral door veel te doen.

Er zullen deze dag diverse activiteiten voor de kinderen op
het schoolplein georganiseerd worden. Ook de juffen en
meesters zullen deze dag extra feestelijk maken in de klas,
je bent tenslotte maar 1x per jaar jarig! De dag
wordt afgesloten met een online bingo. Zo wordt het vast
een gezellige dag!
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ONLINE BINGO
Donderdag 1 juli krijgen alle kinderen een tasje mee naar
huis voor de online bingo avond van 2 juli.

Inzendingen worden tot 21:00
meegeteld voor de prijzen.



Hieronder kunt u alvast lezen hoe deze avond gaat
verlopen. Het belooft een gezellige boel te worden!

De avond begint om 18:30 voor groep 1 en 2
met de plaatjes bingo



De grote opening van de avond zal starten na
de plaatjes bingo rond 19:00 met aansluitend
de cijferbingo afgewisseld met prijsvragen
voor alle leerlingen.

AVG
Beste ouders/verzorgers,
Op onze school laten wij u op verschillende plaatsen met
foto’s en video’s zien waar we mee bezig zijn. Opnames
worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Ook
uw zoon/dochter kan op deze foto’s (en soms in video’s) te
zien zijn.

Spelregels voor de online bingo avond:


Open je tasje met bingo spulletjes pas op de
bingo-avond zelf!



Kleed je in je mooiste ORANJE outfit.



Wacht met het opblazen van de ballon totdat
je hiervoor instructie krijgt.



Log in via de Google Meet link:
meet.google.com/xvr-hqqz-sid deze link is
ook via Parro en e-mail verspreid.



Zorg ervoor dat je de link, je webcam en je
microfoon van te voren hebt getest.



ZET TIJDENS DE MEET JE MICROFOON OP
MUTE, tenzij je natuurlijk bingo hebt!!



Zorg ervoor dat de nummers nog herkenbaar
zijn voor controle, anders telt de bingo niet
mee.



Tot nu toe maakten we gebruik van een brief met
invulformulier om uw toestemming te vragen voor het
gebruik van beeldmateriaal van uw zoon/dochter.
In de app Parro kunt u als ouder ook uw privacy
voorkeuren aangeven. Die voorkeuren
komen automatisch terecht in ons
leerlingadministratiesysteem en zijn zichtbaar voor de
leerkrachten.
Door gebruik te maken van Parro zien we één op één de
door u opgegeven privacy voorkeuren.
We hebben daarom besloten om af te stappen van ons
papieren systeem: dat systeem heeft altijd het risico in
zich van verwerkingsfouten.
Komende week, van 25 juni t/m 2 juli heeft u de
mogelijkheid uw privacy voorkeuren in Parro aan te
passen en/of aan te vullen.
Er zijn namelijk ook twee onderdelen bijgekomen:


Beeldmateriaal Parro: De school mag foto's of
video's van je kind delen in mededelingen en
updates aan jou en andere ouders in je besloten
Parro groep(en)



Deelname aan onderzoeken: Gebruik van de
gegevens van deze leerling voor
onderzoeksdoeleinden, bijvoorbeeld
cohortonderzoeken, door onderzoekspartijen
zoals het CBS of universiteiten.

Tijdens de bingo-avond komen ook
verschillende prijsvragen voorbij:
o

Leg hiervoor een digitale camera
(mobiele telefoon) klaar.

o

Voeg het e-mail adres:
bingokc@gmail.com toe aan je
adressenlijst voor het versturen van
de antwoorden.
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Voorkeuren die u eerder schriftelijk al had doorgegeven
zijn door ons overgezet in Parnassys/Parro.

Zo maken wij er ondanks dit gekke jaar toch nog een
sportieve en vrolijke zomer van!

Jaarlijks, aan het begin van het schooljaar bieden wij u
gedurende een bepaalde periode de mogelijkheid uw
privacy voorkeuren aan te passen. U zult dat in de
nieuwsbrief Kids News kunnen lezen.
Als u tussentijds uw privacy voorkeuren wilt wijzigen,
neemt u dan even contact op met de leerkracht van uw
kind. Wij zorgen er dan voor dat u uw wijziging op de
ouderwetse (schriftelijke) manier aan ons kunt doorgeven.

Het sportpark CSW is dinsdag zelf gesloten, dit betekent
dat jullie niet via de hoofdingang naar binnen kunnen.
Jullie kunnen wel gewoon gebruik maken van veld 4 en dit
kan via de woonwijk het ‘Zorggras’ betreden worden.

Heeft u vragen? Neem dan contact met Jan de Bruin, email: jdbruin@vechtstreekenvenen.nl
Alvast bedankt voor uw medewerking!
DE AGENDA

Een foto van de ingang naar veld 4.

Wo 30 juni

Leuke dag groep 1 t/m 8

Do 1 juli

ANWB streetwise

Met vriendelijke groet,

Vr 2 juli

Zomerfeest/ meester-en juffendag

Ma 5 juli

Studiedag- alle kinderen vrij

Ilse van Kippersluis
Buurtsportcoach

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
Laatste Kids News van dit schooljaar

Ma 19 juli t/m vr 27
augustus

Zomervakantie

Ma 30 augustus

Start nieuw schooljaar

NASCHOOLSE ACTIVITEIT
De zomervakantie komt er alweer bijna aan. Graag willen
wij dit schooljaar nog 1 keer naschools aanbod organiseren
voor de kinderen uit Wilnis.
Dit doen wij volgende week dinsdag 29 juni van 14.3015.30 uur voor de kinderen van groep 3 t/m 8 bij veld 4
van CSW.
Wij zullen verschillende sport en spel materialen
meenemen en deze activiteit ook begeleiden.
De kinderen die naar afgelopen activiteiten zijn geweest,
zijn erg enthousiast en daarom willen wij ook graag
dinsdag in gesprek wat wij voor hun in de zomervakantie
kunnen organiseren.

BIBLIOTHEKEN DE RONDE VENEN
Zoals u in de vorige Kids News al hebt kunnen lezen dreigt
er sluiting voor bibliotheken binnen de Ronde Venen. Zo
ook voor de bibliotheek in Wilnis.
Maandag 28 juni sluit ik aan bij een gesprek hierover met
wethouder Alberta Schuurs in de Willisstee.
Wilt u ook niet dat de bibliotheek in Wilnis gaat sluiten,
weet dat u nog steeds de mogelijkheid heeft om online
een petitie te tekenen tegen sluiting van bibliotheken! Via
onderstaande link kunt u deze petitie tekenen:
https://www.redonzebieb.nl/

BIJBELVERHALEN
We lezen verhalen over Paulus uit Handelingen;
Paulus brengt mensen in rep en roer. Zijn woorden en
ideeën zorgen voor onrust en zelfs opstand! Maar Paulus
kan niet stoppen met het brengen van het goede nieuws.
Tijdens een storm op zee vraagt Paulus de bemanning om
naar hem te luisteren. Ook op malta en later Rome vraagt
hij de mensen om naar hem te luisteren
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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

De 4 studiedagen voor volgend schooljaar zijn bekend:
27 september 2021
16 maart 2022
25 mei 2022
27 juni 2022
ZIE VOOR MEER SCHOOLINFO
www.kidscollegewilnis.nl

Wij zijn ook te vinden op facebook

