
  

 

 

31 mei 2021 

Ik had zo gehoopt dat we het einde van dit schooljaar 

zouden halen zonder groepen naar huis te hoeven sturen. 

Helaas is dit niet gelukt. In nauw overleg met de GGD heb 

ik groep 1/2 in thuisquarantaine moeten plaatsen. In groep 

5/6 bleek dit gelukkig niet nodig. Het coronavirus grijpt dus 

toch nog steeds om zich heen. Laten we met elkaar goed 

op blijven letten en aan u het dringende verzoek om uw 

kind bij klachten thuis te houden/ te laten testen. 

Mocht er binnen uw gezin iemand een positieve 

coronatestuitslag krijgen, wilt u dit dan zo spoedig 

mogelijk aan mij laten weten. 

Ik ben bereikbaar op 06-25678125. Schroom niet om te 

bellen!    

 

WELKOM  

In de maand juni  mogen we verwelkomen:                      

Lorenzo in groep 1 

Mike in groep 4                                                                            

Wij wensen jullie veel (leer)plezier toe met veel 

nieuwe vrienden. 

 

NIEUWS UIT HET TEAM 

 Groep 1-2 loopt echt vol tegen het einde van het 

schooljaar. We zitten nu al op 35 kleuters! 

Daarom hebben we besloten om de groep elke 

dag op bepaalde momenten te splitsen, zodat de 

kinderen meer aandacht krijgen en zo beter 

kunnen spelen en leren. 

Op maandag, dinsdag en woensdag werk je dan of 

bij juf Anneke of bij juf Annemieke.  Op de 

donderdag en vrijdag werk je dan bij juf Lisa of bij 

juf Daphne. 

Dit houdt praktisch in dat de helft van de groep 

aan het buitenspelen is en de andere helft in de 

klas een werkje aan het maken is, of dat de ene 

helft van de groep aan het gymmen is in het 

speellokaal en de andere helft aan het spelen is in 

de hoeken. Op deze manier creëren we meer rust 

voor de kinderen.  

Natuurlijk vinden er ook nog genoeg activiteiten 

met de gehele groep plaats. 

 21 mei even na negen uur heeft Kids College weer 
een ontruimingsoefening gedaan. Alleen juf Lisa 
was van te voren geïnformeerd, zodat ze de 
kleuters kon voorbereiden. 
Iedereen was binnen de anderhalve minuut 
buiten en Binnen 2 en halve minuut hadden alle 
leerkrachten ook de groene kaart omhoog. Dit 
betekent dat alle kinderen geteld zijn en er 
niemand meer in school is. 
Natuurlijk hopen we dat we het nooit echt mee 
hoeven te maken. Maar de leerkrachten en 
kinderen op Kids College weten in ieder geval 
precies wat ze moeten doen!  

 Een tijdje geleden heb ik via de mail onder de 
ouders een tevredenheidonderzoek uitgezet. 23% 
van de ouders heeft dit ingevuld. Op alle vragen  
scoren we een dikke voldoende. Op een schaal 
van 1 tot 4 krijgen we voor: 
de sfeer: 3,65 
de lessen: 3,65 
informatie en communicatie: 3,31 
U waardeert de school met het cijfer 8,4. Hier zijn 
wij heel blij mee. 
De leerlingen van groep 6 t/m 8 hebben ook een 
vragenlijst ingevuld. Zij kregen veel vragen over 
hoe veilig zij zich op school voelen. Ook hier 
scoorden we gelukkig goed. De leerlingen gaven 
ons zelfs het rapportcijfer 9,0. 
Fijn om te zien dat de zaken die we de afgelopen 
jaren opgepakt hebben zijn vruchten afwerpen en 
dat ouders en kinderen met een blij gevoel naar 
Kids College komen. 

 De formatie voor volgend schooljaar is bijna rond. 
Zodra dit gecommuniceerd mag worden laat ik 
het u meteen weten. 
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 De 12 leerlingen van groep 8 hebben deze week 
de uitslag van de eindcito gekregen. Ze hebben 
een score van 131.8 behaald. Dit is helaas onder 
het landelijke gemiddelde. Toch hebben de 
kinderen het goed gedaan, want zij hebben 
allemaal gescoord wat er van hun verwacht werd 
en wat klopt met het advies wat gegeven is. 

 Yeah, het kamp van groep 8 gaat door! Juf 

Jannine, juf Lieke en Norbert (de vader van 

Xander en Anouk) zullen er een dolle boel van 

maken. 

Groep 8 gaat 16, 17 en 18 juni op kamp. Meester 

Arjen, juf Angela en meester Jan zullen er op deze 

dagen voor groep 7 zijn. 

 

 Ook gaat de musical van groep 8 op dinsdagavond 

13 juli door. De ouders zijn deze avond op 1,5 m 

van elkaar welkom. Andere belangstellenden 

zullen de musical thuis via een livestream moeten 

bewonderen. 

 Helaas hebben we moeten besluiten om het 

schoolreis dit jaar niet door te laten gaan. Dit 

komt omdat we de groepen nog steeds 

gescheiden moeten houden. Dit kan echt niet als 

we met z’n allen in de bus gaan! Het schoolreisje 

zal doorgeschoven worden naar het begin van 

volgend schooljaar. 

Het goede nieuws is dat de kinderen dus volgend 

schooljaar 2 keer op schoolreis mogen. Een keer 

aan het begin en een keer aan het einde van het 

schooljaar.  

Ondanks dat we dit jaar 30 juni we niet op 

schoolreis gaan, gaan we er deze dag met de 

eigen groep wel een leuke dag van maken. U 

hoort nog wat dit gaat worden. 

 Zet vrijdag 2 juli alvast in de agenda. Het wordt 

geen pleinfeest zoals voorgaande jaren, maar 

overdag per groep wel leuke activiteiten op het 

schoolplein en als alles goed gaat ’s avonds een 

online bingo!  

NIEUWE MR-LEDEN 

Voor de meivakantie heeft de MR 

(Medezeggenschapsraad) ouders gevraagd op te geven als 

nieuw lid van de MR. De huidige oudergeleding van de MR 

treedt namelijk aan het einde van dit schooljaar af. Twee 

ouders hebben hierop gereageerd. Dat betekent dat zij 

automatisch zitting krijgen in de MR en er geen 

verkiezingen uitgeschreven worden. De nieuwe MR-leden 

stellen zich hieronder aan u voor:  

 

Beste ouders, 

Mijn naam is Michel van der Tol (39 jaar), samen met 

Penny woon ik in Mijdrecht en zijn wij de ouders van Mats 

uit groep 4. Ik ben werkzaam in de lobby en 

belangenbehartiging, mijn werkzaamheden richten zich op 

het verbeteren van opleidings- en 

ontwikkelingsmogelijkheden. Op dit moment werk ik voor 

een particuliere hogeschool in Utrecht. Vanaf het nieuwe 

schooljaar neem ik zitting in de MR van Kids College. Ik 

ervaar het onderwijs op Kids College als kwalitatief en 

betrokken met een plezierige leer- en werksfeer en kijk 

ernaar uit om hier als ouder een bijdrage aan te mogen 

leveren. 

Groet, Michel 

 

Hi, mijn naam is Shampa Meijvis, woonachtig in Wilnis, 

samen met mijn man en onze kinderen Rens, Zahra en 

Ties. 

Ik ben zelfstandig ondernemer op het gebied van 

projectmanagment & support en massagetherapeut. 
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Als ik vrije tijd heb, vind ik het leuk om te beeldhouwen en 

te koken. 

Per 1 augustus zal ik dus nieuw MR-lid zijn en hoop ik mijn 

steentje te kunnen bijdragen en een mooie tijd tegemoet 

te gaan bij Kids College! 

 

BIBLIOTHEKEN DE RONDE VENEN 

Via de media heeft u vast vernomen dat er sluitingen 

dreigen voor bibliotheken binnen De Ronde Venen. De 

gemeente heeft besloten duizenden euro's te bezuinigen 

op de bibliotheken, waardoor er gevreesd wordt voor 

sluiting. Dit houdt ook leerkrachten en ouders van Kids 

College bezig. Vandaar dat we u willen wijzen op de 

mogelijkheid om online een petitie te tekenen tegen 

sluiting van bibliotheken. Via onderstaande link kunt u 

deze petitie tekenen: 

https://www.redonzebieb.nl/ 

 

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. 

Wo 16 t/m vr 18 juni Kamp groep 8 

Wo 30 juni Leuke dag 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 is opgestaan en naar de hemel gegaan. Toch is zijn 

verhaal nog lang niet afgelopen! In de verhalen van deze 

periode horen we dat zijn volgelingen verder gaan met het 

werk dat Jezus begonnen is. Veel mensen vinden het 

geweldig, maar net als Jezus zelf krijgen zijn volgelingen 

ook met weerstand te maken.                                                                           

ATLANTIS ZOMERSPELEN 2021 

In de bijlage vind u nog een begeleidende brief van 

korfbalvereniging Atlantis over de zomerspelen.  

 

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                 

https://www.redonzebieb.nl/
http://www.kidscollegewilnis.nl/

