
  

 

 

27 augustus 2021 

START SCHOOLJAAR                                                                                      

Wij hopen dat iedereen heeft kunnen genieten van een 

fijne vakantie en weer genoeg energie heeft opgedaan om 

te gaan knallen in het nieuwe schooljaar.                               

Ook hopen wij dat de kinderen er weer zin in hebben om 

naar Kids College te komen om weer gezellig samen met 

andere kinderen te leren, spelen en werken.                       

Wij hebben er in ieder geval al zin in!  

Deze week is het team al heel druk bezig geweest op 

school om alles weer in orde te maken. Doordat we 

klassen hebben omgewisseld was het vrij hectisch.        

Maar wij zijn er klaar voor!                                                                                              

U zult merken dat de hal en de lokalen van groep 1 t/m 4 

een metamorfose hebben ondergaan. Ook kunt u in de hal 

op de muren de 7 gewoonten van The Leader in Me 

vinden. 

 
En hangt de boom van de leader in Me op verschillende 

plekken in school. De komende 7 weken gaan we elke 

week een gewoonte bespreken, zodat de kinderen er ook 

thuis raken in het gedachtengoed van Covey. 

 

 

De regels rondom Corona, zoals die voor de zomervakantie 

gehanteerd werden, zijn helaas nog steeds, tot in ieder 

geval 20 september, van kracht. Hieronder geven we u nog 

even de belangrijkste: 

 Ouders mogen op het schoolplein, 

 Ouders mogen niet in de school, (behalve op 

uitnodiging) 

 Ouders en leerkrachten houden 1,5 meter afstand 

tot elkaar. 

 Alle ouders nemen afscheid van hun kind(eren) bij 

het hek of op het schoolplein. 

 De kinderen van groep 3/4 gaan zelfstandig naar 

binnen via de kleine-ingang. 

 De kinderen van groep 5 t/m 8 gaan zelfstandig 

naar binnen via de hoofdingang. 

 De kinderen van groep 1-2A worden opgevangen 

bij het duikelrek door juf Mei-Lin en zij begeleidt 

de kinderen naar binnen. 

 De kinderen van groep 1/2B worden opgevangen 

bij de tafeltennistafels door juf Daphne of juf Lisa 

en zij begeleiden de kinderen naar binnen.  

 Voor het ophalen geldt: Alle ouders van de 

kinderen wachten buiten het hek of op het 

schoolplein. Op deze manier kunnen we de 1,5 

meter afstand zoveel mogelijk waarborgen. 

 De school let er op dat de kinderen vaak hun 

handen wassen en in hun elleboog 

hoesten/niezen. 

 De groepen mogen weer onderling contact 

hebben. Dit betekent dat er weer op de gang 

gewerkt gaat worden en gezamenlijk pauze wordt 

gehouden. 
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Ouders zijn dus op uitnodiging toegestaan in de school 

mits zij 1,5 meter afstand houden van elkaar. Omdat dit 

lastig is als alle ouders tegelijk in de school zijn, maar 

omdat we ook snappen dat de eerste schoolweek 

belangrijk is, hanteren wij in de startweek de volgende 

afspraken:  

- Op de eerste schooldag regelt de Ouderraad vanaf 8:15 

uur een kopje koffie of thee op het schoolplein. Zo kunnen 

we op gepaste afstand toch even een nieuw schooljaar 

met elkaar inluiden.                                                                      

- Op de eerste schooldag mogen de ouders van NIEUWE 

kinderen en de ouders van de kinderen van groep 3 mee 

naar binnen. Hierbij moet er wel goed gelet worden op de 

1,5 m regel.  

 - Op dag 2 t/m 5 mogen alle ouders even een kijkje nemen 

in school en in de klas van hun kind(eren), tijdens de 

inlooptijd van 8:20 tot 8:30 uur.                                              

Wij begrijpen heel goed dat iedereen graag even een kijkje 

in school willen nemen. Ik ga er vanuit dat u allemaal u 

verantwoordelijkheid neemt en goed op de 1,5 m let. 

Probeert u daarom erop te letten dat u zich zoveel 

mogelijk verspreidt over de verschillende dagen.                                                                            

WELKOM                                                                                           

Voor de vakantie hebben we al even met sommige van 

onze nieuwe leerlingen kennis mogen maken maar na de 

vakantie starten ze dan echt:                                                          

In groep 1: Jens Burggraaff, Fae van der Graaf, Xavi 

Mulckhuyse, Miliano Pedro, Sanne Vieyra, Mikkel 

Wennekes, Emelie Wüstkamp, Selena Jansen, Siem 

Haveman en Xiënna Vijent                                                            

In groep 2: Thiago de Kok                                                                               

In groep 3: Luca-Dani Rozekrans                                                                             

In groep 4: Finn Wüstkamp                                                                                    

In groep 5: Mike van der Post                                                                                    

In groep 7: Stella en Wessel 

Weenink 

Welkom allemaal op Kids College. We gaan er samen een 

mooie tijd van maken!  

Helaas gaan Rachel en Thijs Meijer ons verlaten, omdat  

hun gezin gaat emigreren naar Zweden. Zij komen 

maandag gelukkig nog wel even gedag zeggen.                 

Veel succes met jullie avontuur in Zweden! Wij zullen jullie 

vreselijk missen en we hopen nog 

geregeld wat van jullie te horen. (Maar 

dan wel in het Nederlands i.p.v. 

Zweeds!) 

THUISBLIJFREGELS                                                                     

Kinderen moeten in de volgende gevallen thuis blijven:                

- Bij klachten die passen bij corona, zoals koorts, 

benauwdheid en/of veel hoesten.                                               

- Als de leerling positief getest is op corona.                                    

- Als er een quarantaine advies geldt, bijvoorbeeld als een 

huisgenoot of ander nauw contact positief getest is op 

corona en de leerling nog niet immuun is.                                  

- Bij terugkeer uit een hoogrisicogebied, zie ook 

https://reizentijdenscorona.rijksoverheid.nl                             

- Als er een melding is ontvangen via de CoronaMelder-

app en de leerling nog niet immuun is.                                               

- Als de leerling in afwachting is van de uitslag van een 

coronatest. Bij twijfel kunt u via de beslisboom bepalen of 

uw kind naar school kan of thuis moet blijven. U vindt de 

beslisboom op: 

https://www.lesopafstand.nl/app/uploads/Beslisboom-0-

jaar-tot-groep-8.pdf.                                                                        

Ook kunt u contact opnemen met de GGD, via telefoonnr: 

030-6305400. 

TRAKTEREN                                                                                              

Een verjaardag moet gevierd worden! In overleg met de 

leerkracht mag er dan ook getrakteerd worden. Een 

traktatie geven we alleen in de eigen klas en er mogen 

alleen verpakte traktaties uitgedeeld worden. De kinderen 

gaan ook niet meer langs de andere klassen. In de 

teamkamer wordt door alle leraren de verjaardagskaart 

geschreven. Indien gewenst mag er natuurlijk wel een 

traktatie in de teamkamer neergezet worden voor de 

leraren ;)   

CONTINUROOSTER                                                                      

We werken op Kids College met een continurooster. Dat 

betekent dat alle kinderen elke dag van 8:30 tot 14:00 uur 

naar school gaan.                                                                           

De kinderen hebben twee keer 30 minuten pauze. De 

gehele dag blijven ze bij hun eigen leerkracht. De kinderen 

nemen voor de kleine (’s ochtends) en grote pauze (lunch) 

zelf eten en drinken mee. Op maandag, dinsdag en 

donderdag hebben we fruitdag.  

https://reizentijdenscorona.rijksoverheid.nl/
https://www.lesopafstand.nl/app/uploads/Beslisboom-0-jaar-tot-groep-8.pdf
https://www.lesopafstand.nl/app/uploads/Beslisboom-0-jaar-tot-groep-8.pdf
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GYMROOSTER                                                                             

Gelukkig mogen de gymlessen weer in de sporthal gegeven 

worden. Helaas gaat juf Ilse van Kippersluis ons verlaten. 

Wij zijn wel superblij dat Remco Wilschut ons team komt 

versterken en goede gymlessen aan uw kind(eren) gaat 

geven. In de volgende Kids News zal hij zich aan u 

voorstellen.  

Remco geeft zijn gymlessen op woensdag in de Willisstee.      

08:30 – 09:30 uur = groep 7/8                                                                          

09:30 – 10:30 uur = groep 5/6                                                                              

10:30 – 11:30 uur = groep 3/4 

Dit betekent dat alle kinderen op woensdag hun 

gymspullen mee moeten nemen en groep 7/8 ook hun 

fiets.                                                    

De kinderen van groep 7/8 kunnen om 8.20 uur naar 

binnen bij de Willisstee. Meester Remco vangt de kinderen 

op en wijst ze de kleedkamer. Om 8.30 uur start de 

gymles. Na de gymles fietsen ze weer terug naar school 

met juf Jannine, nadat zij eerst groep 5/6 lopend naar de 

Willisstee heeft gebracht. Meester Yannick brengt lopend 

groep 3/4 naar de gym en neemt groep 5/6 weer mee 

terug naar Kids College. Juf Sabina komt groep 3/4 weer 

ophalen.  

De kinderen van groep 1-2 gymmen op school in het 

speellokaal op dinsdag en donderdag 

PS. de gymlessen zijn in principe weer altijd in de gymzaal, 

mochten we een keer buiten gymmen dan berichten we u 

daar tijdig over. 

CREATIEVE LESSEN                                                                              

Elke donderdag krijgen de kinderen van groep 3 t/m 8 een 

creatieve les van juf Anneke. Tijdens deze knutsellessen 

wordt er natuurlijk veelvuldig gebruik gemaakt van verf, 

lijm en andere materialen die vlekken kunnen geven. 

Misschien is het handig om donderdag hier rekening mee 

te houden met de kleding keuze van uw kind(eren)! 

ONTRUIMINGSOEFENING                                                                 

Op vrijdag 3 september is er een geplande ontruiming. We 

oefenen zo met elkaar wat te doen bij een calamiteit. Later 

in het jaar vinden er meer (ongeplande) ontruimingen 

plaats.  

SCHOOLFOTOGRAAF                                                                          

De schoolfotograaf komt maandag 6 september op Kids 

College. Zoek maar alvast een leuke outfit op! 

INFORMATIEAVOND                                                                 

Vanwege de nog steeds geldende maatregelen kunnen we 

deze niet in de gebruikelijk vorm op school houden. 

Daarom zal de informatieavond op 7 en 9 september 

online gehouden worden:                                                           

Dinsdag 7 september 19:30 uur: groep 1/2                             

Dinsdag 7 september 20:15 uur: groep 3/4                         

Donderdag 9 september 19:30 uur: groep 5/6                             

Donderdag 9 september 20:15 uur: groep 7/8                             

De leerkracht vertelt allerlei zaken over de groep en laat 

ondertussen de klas zien. Aan het eind is er nog 

gelegenheid om vragen te stellen. Heeft u naar aanleiding 

nog vragen kunt u de leerkracht altijd even mailen/ een 

berichtje sturen in Parro of aanspreken bij het hek.                     

mvos@vechtstreekenvenen.nl 

lvdschans@vechtstreekenvenen.nl 

dwinters@vechtstreekenvenen.nl 

ascherpenzeel@vechtstreekenvenen.nl 

shoogerdijk@vechtstreekenvenen.nl 

lvscheppingen@vechtstreekenvenen.nl  

yschoenmakers@vechtstreekenvenen.nl 

jaafjes@vechtstree@vechtstreekenvenen.nl 

jdbruin@vechtstreekenvenen.nl 

agroenendijk@vechtstreekenvenen.nl  

avscheppingen@vechtstreekenvenen.nl 

STARTGESPREK                                                                               

In de week van 13 t/m 17 september vinden er 

startgesprekken plaats, ook wel de omgekeerde 10 

minuten gesprekken genoemd. Voor deze gesprekken kunt 

u zich inschrijven via Parro. De leerkracht van uw 

kind(eren) zal u hierover berichten.  U kunt zelf aangeven 

of u de gesprekken live op school wilt voeren of dat u 

liever een online gesprek heeft.  

Het doel is om met iedere ouder afzonderlijk te komen tot 

een communicatieplan op maat. Voorgaande jaren 

stonden er vaste momenten in de agenda waarop de 

oudergesprekken plaatsvonden. Dit jaar stappen wij over 

naar een meer persoonlijk systeem. Dit houdt in dat de 

lijntjes tussen ouder en leerkracht korter zijn wanneer 

nodig. Voor het een kind zal het bij twee gesprekken per 

jaar blijven, voor het andere kind kunnen er meer 

mailto:mvos@vechtstreekenvenen.nl
mailto:lvdschans@vechtstreekenvenen.nl
mailto:dwinters@vechtstreekenvenen.nl
mailto:ascherpenzeel@vechtstreekenvenen.nl
mailto:shoogerdijk@vechtstreekenvenen.nl
mailto:lvscheppingen@vechtstreekenvenen.nl
mailto:yschoenmakers@vechtstreekenvenen.nl
mailto:jdbruin@vechtstreekenvenen.nl
mailto:agroenendijk@vechtstreekenvenen.nl
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gesprekken worden afgesproken. Dit gaat altijd in overleg 

tussen leerkracht, ouder en kind. 

Deze volgende gesprekken noemen wij 

kindontwikkelgesprekken. Hierbij zijn de kinderen 

aanwezig, het gaat immers over hen. In deze gesprekken 

worden samen met ieder kind doelen gesteld voor de 

komende periode. In een volgende Kids News zal ik u hier 

meer over vertellen. 

SCHOOLREISJE  

Vrijdag 10 september gaan we al op schoolreis. Dit is 

eigenlijk nog het schoolreisje van vorig jaar. Alle kinderen 

vanaf 4 jaar mogen mee. De kinderen die 10 september 

nog geen 4 jaar zijn maar wel al in groep 1 meedraaien 

mogen helaas niet mee. Verzekeringstechnisch is dit niet 

mogelijk. Maar niet getreurd……. Aan het einde van dit 

schooljaar gaan we nog een keer op schoolreis!              

Uiteraard ontvangt u binnenkort meer informatie over het 

wat, waar en hoe van 10 september. 

 

PRIVACY VOORKEUREN IN PARRO  

AVG in Parro 

In de KidsNews van afgelopen juni hebben wij u 

onderstaande medegedeeld. 

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. 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.  

U heeft toen ook gelegenheid gekregen om uw privacy 

voorkeuren in Parro aan te passen. 

Komende week, van vrijdag 27 augustus t/m vrijdag 3 

september heeft u opnieuw de mogelijkheid uw privacy 

voorkeuren in Parro aan te passen. 

 

Als u in de loop van het schoolseizoen 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. Heeft u vragen? Neem dan contact 

met Jan de Bruin, email: jdbruin@vechtstreekenvenen.nl. 

Alvast bedankt voor uw medewerking!   

 

 

ABSENTIEMELDINGEN IN PARRO  

Parro biedt ook de mogelijkheid om absentiemeldingen 

door te geven aan school. Deze meldingen komen direct 

bij de leerkracht van uw kind terecht. Het betreft 

ziekmeldingen en kortdurende afwezigheid voor bezoek 

aan een arts of therapeut.                                                               

Vanaf komende maandag gebruiken wij dit absentie 

systeem voor alle leerlingen. Zie screenshots hieronder, 

waar u moet zijn.  

Meer informatie over Parro vindt u 

op: https://www.parnassys.nl/hulp-ouders . 

 

mailto:jdbruin@vechtstreekenvenen.nl
https://www.parnassys.nl/hulp-ouders
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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 

 

STUDIEDAGEN 

Er zijn nog 4 studiedagen ingepland, te weten: 

27 september 2021 

16 maart 2022 

25 mei 2022 

27 juni 2022 

 

DE AGENDA 

Ma 30 augustus 
Start schooljaar 

8.15 koffie op schoolplein 

Do 2 september kinderraad 

Vr 3 september Ontruimingsoefening 

Ma 6 september 

Schoolfotograaf 

U ontvangt informatiebrief over de 

groep 

Di 7 september 
Online informatieavond groep 1/2 

(19:30 uur) en groep 3/4 (20:15 uur) 

Do 9 september 
Online informatieavond groep 5/6  

(19:30 uur) en groep 7/8 (20:15 uur) 

Vr 10 september 
Schoolreisje 

Juf Sabina jarig 

Ma 13 september 

Juf Mei-Lin naar opleiding specialist 

jonge kind. Juf Anneke voor groep 

1/2A 

Di 14 september 

Juf Jannine naar opleiding 

taalspecialist. Juf Angela voor groep 

7/8 

Wo 15 september 
Clean-up day  

Juf Lisa is jarig 

Vr 24 september Kids News 

Ma 27 september 
Studiedag The Leader in Me 

Alle kinderen zijn vrij 

Wo 29 september Start Kinderpostzegels 

Do 30 september kinderraad 

 
In de Kids News van september zal ik u meenemen in wat 

er voor het schooljaar 2021-2022 allemaal op stapel staat 

voor Kids College. 

ZIE VOOR MEER SCHOOLINFO 

www.kidscollegewilnis.nl 
 

   Wij zijn ook te vinden op facebook                 

http://www.kidscollegewilnis.nl/

