
  

 

 

16 juli 2021 

DE LAATSTE SCHOOLWEEK 2020 -2021                                             

Wat vliegt de tijd………….. We zijn alweer aangekomen bij 

de laatste schooldag van schooljaar 2020-2021.  

Het was een bijzonder jaar met thuisonderwijs en online 

lessen. Gelukkig zijn we er met z’n allen goed doorheen 

gekomen! Afgelopen dagen hebben wij het jaar gezellig 

afgesloten en met hulp van de kinderen intern al heel wat 

verhuist omdat er volgend schooljaar een iets andere 

indeling van de lokalen is. 

Ook hebben we afgelopen week afscheid genomen van 

groep 8. Ze sprankelden op het podium tijdens hun 

musical. 

 

Er was veel hilariteit bij het gezellige poldersporten. We 

hebben dan ook prachtig beeldmateriaal van in de sloot 

vallende kinderen tijdens hun afscheidsdag. 

 

Wij wensen alle kinderen van groep 8 na de vakantie een 

fijne start op hun nieuwe school. 

 

Ik wil hierbij alvast alle ouders bedanken voor alle inzet en 

goede zorgen dit schooljaar en iedereen een fijne vakantie 

wensen. 

 

NIEUWS UIT HET TEAM  

 Op onderwijs Marktplaats kwamen we op 8 juli 

een mooie vide (kleuterverdieping) tegen. 

Meteen op de advertentie gereageerd en de vide 

bekeken op een school in Ter Aar. De vide zag er 

nog als nieuw uit, zodat ik de vide meteen heb 

aangekocht. We moesten de vide alleen zelf 

demonteren op woensdag 14 juli. Ik had geen 

idee hoe we dit voor elkaar konden krijgen. 

Maandag 12 juli heb ik contact opgenomen met 

Bouwbedrijf Bebouw Midreth met de vraag of zij 

hierin iets voor Kids College konden betekenen.  

Twee werknemers van Bebouw Midreth zijn 

woensdag om 9.00 uur begonnen met het 

demonteren van de vide, daarna alles in bus en 

aanhanger vervoerd naar Wilnis om daar de 

gehele puzzel weer stevig in elkaar te zetten. Dit 

hadden we zelf echt niet gekund!  
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En de kinderen vinden het nu al super en zien al 

uit naar de nieuwe kleuterklas volgend schooljaar. 

 
Bebouw Midreth hartelijk bedankt dat jullie dit 

belangeloos voor Kids College hebben willen 

doen. Jullie zijn toppers!  

 Wat fijn dat de groepen de laatste weken weer 
door elkaar mochten. We hebben nog allerlei 
leuke activiteiten met de kinderen kunnen doen, 
zodat we het schooljaar toch gezellig en 
gezamenlijk hebben kunnen afsluiten; 

 De Meesters- en juffendag was een supergezellige 
dag met 
springkussens, 
schmink, 
glittertattoos, 
film, spelletjes 
en overheerlijke 
pannenkoeken 
van de 
Ouderraad. Het 
begon een 
beetje 
regenachtig, 
maar dat mocht 
de pret op een geweldige dag niet drukken!  

 
 

 

 Schoolreisje kon dit schooljaar niet door gaan. In 
plaats daarvan hielden we een sportieve dag met  
judo, bootcamp en gymlessen van Ilse.  
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UPDATE SCHOOLPLEIN 

Wij gaan verbouwen!!! 
Dames en heren, jongens en meisjes het is officieel.  
Het nieuwe speelplein gaat er komen.  
Afgelopen maanden hebben wij flink gespaard, subsidies 
aangevraagd en bedrijven aangeschreven.  
In totaal hebben wij in een half jaar tijd € 80.000 
binnengesleept!! 
We moeten naar de € 100.000. Oftewel nog even sparen, 
maar we zijn er bijna!  
Vandaag hebben we met de aannemer om de tafel 
gezeten en hebben we alvast een datum geprikt. 
In de voorjaarsvakantie (februari/maart) wordt ons plein 
omgebouwd tot een supergave, groene en uitdagende 
spelplek!! 
 
Aankomend jaar sparen we gewoon verder om de laatste  
€ 20.000 op te halen.  
Ook het inzamelen van plastic flessen gaat gewoon door 
(hebben we nu al € 2.500 euro mee opgehaald!!!) en er 
komt een nieuwe actie georganiseerd door de ouderraad! 
Mocht u een bijdrage willen leveren of kent u iemand/een 
bedrijf die ons wil sponseren, kunt u geld overmaken naar 
NL19 RABO 0135 2816 36 t.n.v Kids College onder 
vermelding van ‘voor het nieuwe plein’ of door contact op 
te nemen met juf Lieke 
> lvscheppingen@vechtstreekenvenen.nl 
 
Onze sponsoren: 

 
 

KIDS COLLEGE IN BEWEGING   
Het afgelopen jaar zijn we ondanks Lock downs gewoon 
doorgegaan met onze schoolontwikkeling. Met als kers op 
de taart een goede beoordeling van het auditteam, die dit 
ook had vastgesteld. 
Ik ben dan ook trots op mijn enthousiaste, gezellige en 
hardwerkende team! 
Hier nog even op een rijtje waar we het afgelopen jaar 
mee bezig zijn geweest. 

 The leader in me  
Het afgelopen jaar heeft het team zich bekwaamt in de 7 
gewoonten van Covey. Volgend schooljaar gaan we de 7 
gewoonten uitrollen naar buiten. We zullen u en de 
leerlingen hierin meenemen.  
De school zal volgend jaar omgetoverd zijn in een The 
Leader in Me school. In de klassen en de gangen  

 Databord en doelenmuur  
In elke klas wordt er gewerkt met een databord en 
doelenmuur. De kinderen zien op de doelenmuur waar zij 
naar toe moeten werken, wat zij moeten beheersen. Op 
het databord monitoren zij hun vorderingen.  

 Werken vanuit doelen in combinatiegroepen  
In groep 1-2 zijn we gestart met Mijn Kleuter Groep. (MKG) 
Aan de hand van doelen richt de leerkracht een thema in. 
De leerkrachten houden op deze manier de vorderingen 
van de leerlingen goed bij.  
In de hogere groepen hebben we gekeken naar 
bijvoorbeeld: het gebruik van de weektaak, kindgesprek/ 
feedbackgesprek en rapportfolio. We hebben besloten het 
werken met een rapportfolio aankomend jaar verder te 
gaan uitwerken. 

 Kids Skillslab  
Het Kids Skillslab is gerealiseerd.  
Zo hebben we een mooie plek waar de kinderen 
ontdekkend kunnen leren.  
Een verrijdbare keuken is aangeschaft. 

 21e eeuwse vaardigheden  
De 21e eeuwse vaardigheden zitten ingebed in veel van 
onze lessen. Zeker in de lessen van meester Jan op het 
gebied van techniek, digitale geletterdheid en 
mediawijsheid. 

 Typevaardigheid  
Afgelopen jaar zijn we gestart met de 
typevaardigheidslessen onder schooltijd. Hier gaan we 
mee door. 

 Schoolplein en Moestuin  
Iedereen heeft goed meegeholpen om geld in te zamelen 
voor ons schoolplein, door bijvoorbeeld statiegeldflessen 
op te halen en mee te werken aan de carwash. Maar juf 
Lieke heeft er wel het meeste werk aan gehad. Ze bleef 
maar allerlei subsidies opzoeken en aanvragen. Zodoende 
komt het schoolplein en de moestuin er volgend 
schooljaar!  

mailto:lvscheppingen@vechtstreekenvenen.nl
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In de volgende Kids News, die u 27 augustus ontvangt, zal 
ik u meenemen in de plannen die we schooljaar 2021-2022 
gaan verwezelijken. Elke maand zal onder het item ‘Kids 
College in beweging’ een item wat explicieter besproken 
worden. 
 
ANWB STEETWISE  
Ook al is het soms wat spannend, vroeg of laat moet elk 
kind veilig leren omgaan met het drukke verkeer. De 
belangrijkste les? Doen, doen en nog eens doen. Daarom 
nemen wij om het jaar deel aan ANWB Streetwise. Dit is 
een praktische training in verkeersvaardigheid speciaal 
voor kinderen op de basisschool. Het ANWB Streetwise 
Groep 1 en 2: Toet toet 

De kinderen herkennen verkeersgeluiden en oefenen met 
oversteken. Daarnaast leren de kinderen waarom het zo 
belangrijk is om een autostoeltje en een autogordel te 
gebruiken.   
Groep 3 en 4: Blik en klik 
De kinderen leren veilig overstekenen en de noodzaak van 
het gebruik van een autogordel. Ook het dragen van een 
fietshelm is een vast onderdeel. De nadruk legt dus op 
actieve verkeersveiligheid. Wat kunnen de kinderen zelf 
doen om de veiligheid in het verkeer te vergroten? 

 

Groep 5 en 6: Hallo auto 
De kinderen leren over de remweg van de auto en de 
invloed van de reactietijd op die remweg. De kinderen 
nemen zelf plaats op de bijrijdersstoel van een elektrische 
ANWB lesauto en mogen zelf remmen. De auto is 
elektrisch om de kinderen bewust te maken van het feit 
dat je in het huidige verkeer niet alleen af kunt gaan op je 
gehoor. Ook het belang van het gebruik van de 
verkeersveiligheidsgordel en een stoelverhoger wordt in 
deze les besproken. 
Groep 7 en 8: Trapvaardig  
De kinderen hebben d.m.v. een fietsparcours geoefend 
met hun fietsbeheersing en gevaarherkenning. Dit is 
belangrijk, omdat ze bijna naar het voortgezet onderwijs 
gaan! Ook wordt er klassikaal aandacht besteed aan 
gedragsbeïnvloeding. Het fietsparcours lopend afleggen 
met een speciale bril op, waardoor je onder invloed lijkt is 
een eyeopener voor de kinderen.  

 
 
DE AGENDA 

Vr 16 juli  Laatste schooldag 

Ma 19 juli t/m vr 27 

augustus 
Zomervakantie 

Vr 27 augustus 
Kids News boordevol informatie 

voor het nieuwe schooljaar 

Ma 30 augustus Start nieuw schooljaar 

 

OVERLAST                                                                                    

De laatste tijd is er veel overlast door hangjongeren op ons 

schoolplein. Met een aantal ouders heb ik hierover 

gebrainstormd en ben ik in contact hierover met de  

wijkagent.                                                                                     

Mochten jullie in de vakantie overlast vernemen op het 

plein neem dan contact op met de politie 09008844.                

Als we allemaal een oogje in het zeil houden, houden we 

ons schoolplein en schoolgebouw netjes! Alvast bedankt! 



 

5 
 

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 

 

4 studiedagen: 

27 september 2021 

16 maart 2022 

25 mei 2022 

27 juni 2022 

 

BIBLIOTHEKEN DE RONDE VENEN  

Wellicht hebben jullie in de krant gelezen dat de 

vestigingen van de openbare bibliotheken in Vinkeveen en 

Wilnis een sluiting boven het hoofd hangt.                                

Er is een actiegroep “Red onze Bieb" opgestart. We willen 

zoveel mogelijk handtekeningen verzamelen om aan de 

wethouder te overhandigen. Dit is de link: 

http://www.redonzebieb.nl/ 

Het is belangrijk voor de taalontwikkeling, leesplezier en 

algemene ontwikkeling, dat alle kinderen van de Ronde 

Venen in de buurt een bibliotheek hebben.  

Iets wat is wegbezuinigd komt niet zomaar terug! 

Het zou jammer zijn als onze kinderen opgroeien zonder 

bibliotheek dicht bij hen in de buurt.                                             

Wist u dat een kind gratis lid kan worden van de 

bibliotheek? Voor kinderen hebben we een ruime 

sortering boeken. 

 

Namens de actiegroep Red Onze Bieb, 

Andrea Raken en Pieter Maas Geesteranus 

 

 

 

 

 

TIP: BOEK ‘N TRIP  

Deze zomer is er geen VakantieBieb. Wel hebben we een 

speciale actie voor alle lezers tot 18 jaar: Boek ’n Trip. Dus 

ook voor alle kinderen die geen lid zijn van de Bibliotheek. 

Zij kunnen gratis 10 e-books en 10 luisterboeken lenen! 

https://www.jeugdbibliotheek.nl/boekntrip.html 

 

ZIE VOOR MEER SCHOOLINFO 

www.kidscollegewilnis.nl 
 

   Wij zijn ook te vinden op facebook                 

http://www.redonzebieb.nl/
https://www.jeugdbibliotheek.nl/boekntrip.html
http://www.kidscollegewilnis.nl/

