
  

 

 

24 september 2021 

DE EERSTE SCHOOLWEKEN                                                                

De eerste weken zitten er al weer op. We hebben in alle 

groepen een goede start gemaakt en hebben het 

schoolritme al weer te pakken.  

De eerste schooldag begon goed met een gezellig kopje 

koffie of thee op het schoolplein. Tot mijn verbazing bleek 

even later dat er 31 kinderen ontbraken. Corona blijft toch 

voor onverwachte situaties zorgen!  

 

We besteden de eerste schoolweken altijd veel tijd aan de 

groepsvorming. Gezellig samenwerken en samenspelen in 

elke dag nieuwe samengestelde groepjes. Zo leren we 

elkaar goed kennen!                                                                   

Op dit moment zitten we in de stormingsfase en is 

iedereen zijn plek aan het zoeken binnen de groep. Voor 

de herfstvakantie is dit proces afgerond en hebben we met 

elkaar de klassenregels bepaald.  

     

NIEUWS UIT HET TEAM 

 Wij zijn een opleidingsschool voor leraren. Dit 

betekent dat we ook dit jaar weer een stagiaire 

hebben. Hieronder stelt zij zich even aan u voor. 

Beste lezer, 

 

Mijn naam is 

Minjon, sinds het 

begin van dit 

schooljaar draai ik 

een dag in de week 

als stagiair mee in 

groep 7/8 van Kids 

College. Ik werkte 

tot anderhalf jaar 

geleden als freelance productieleider in het 

theater en kwam door corona plotseling thuis te 

zitten. Tijd voor een grote ommezwaai! Nog voor 

we een half jaar in lockdown zaten begonnen 

mijn colleges aan de Pabo en gelukkig bevalt het 

heel goed. Ik hoop over twee jaar af te studeren.  
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Verder ben ik geboren in Haarlem en voor de 

liefde naar Mijdrecht verhuisd. We zijn inmiddels 

twee kleintjes rijker (dochter Winne van 2,5 en 

zoon Ciske van 6 maanden).  

Spreek me gerust eens aan op het schoolplein of 

in school.  

Tot ziens op Kids College! 

 Er zijn al weer veel leuke activiteiten geweest. 

Hieronder volgen er een paar: 

De meiden van groep 7/8 hebben meegedaan aan 

de Streetwise Cup. Dit is een 

straatvoetbaltoernooi georganiseerd door de 

Cruyff Foundation en de Krajicek Foundation om 

sportplezier en equality (= gelijkheid) onder de 

aandacht te brengen.  

Onze meiden hebben hard gestreden en een erg 

gezellige en sportieve middag gehad!  

 

 We zijn op schoolreisje geweest naar Drievliet en 

wat hebben de kinderen genoten! Het was een 

gezellige dag en een leuk start van dit nieuwe 

schooljaar! 

 In groep 3 leren de kinderen de cijfers schijven. Zo 

leerden ze de 2 niet normaal in hun schrijfschrift, 

maar op een “speciale” manier: 
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 15 september was het nationale Clean-up-day 

voor scholen. Hierbij een aantal foto’s van onze 

toppers die ons plein en de wijk schoonmaken.  

 

 In de eerste week hebben we gelijk een 

ontruimingsoefening gehouden. Dit doen we 

elkaar jaar wel een paar keer. Dit keer was het 

voor bepaalde groepen toch net even iets anders, 

omdat ze nu in een ander lokaal zitten. Toch fijn 

dat iedereen weet wat er moet gebeuren als het 

tot ontruimen komt.  

 

 

 22 September was het nationale kraanwaterdag. 

Groep 1/2a heeft geleerd over dat het lichaam 

voor een groot deel bestaat uit water en dat het 

drinken van kraanwater supergoed voor je is 

(zeker nadat je bijvoorbeeld chips hebt gegeten). 

Als je namelijk zoutige dingen eet, onttrekt dat 

vocht uit je lichaam en dat moet je weer 

‘bijvullen’ door goed te drinken. Om het 

inzichtelijk voor de kinderen te maken, hebben ze 

een proefje gedaan met komkommers en zout. 

Na een poosje was te zien dat het zout al het 

water uit de komkommers had gehaald.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na de proef hebben ze samen geproost met een 

heerlijke beker kraanwater en een lekker stukje 

komkommer (zonder zout uiteraard!) ;) 
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JARIGEN OKTOBER 

 2   Esmee van der Wilt (11 jaar) 

7    Fernanda de Zwart (8 jaar) 

10  Plien Verkaik (11 jaar) 

11  Ties Gille (5 jaar) 

11  Yasmijn Vis (10 jaar) 

13  Jill Koster (7 jaar) 

14  Yente van Beusekom (4 jaar) 

16  Jordy Daelman (9 jaar) 

17  Jessy Taat (10 jaar) 

20  Mikkel Wennekes (4 jaar) 

29  Reign Schutten (6 jaar) 

30  Mark van der Eijk (9 jaar) 

31  Fae van der Graaf (4 jaar) 

 

DE AGENDA 

Ma 27 sept Studiedag. Alle kinderen zijn vrij! 

Wo 29 sept Kinderpostzegels 

Ma 4 okt Dierendag 

Di 5 okt Dag van de leerkracht 

Do 7 en vr 8 okt 
Angela afwezig- directeuren 

tweedaagse 

Ma 11 t/m vr 15 okt 
Elke ochtend inloop in de klassen  

i.v.m. de kinderboekenweek 

Ma 18 t/m vr 22 okt Herfstvakantie 

Wo 27 okt 

Informatieavond Voortgezet 

onderwijs voor de ouders van groep 

8 leerlingen 

Vr 29 okt Kids News 

Vr 5 nov Nationaal schoolontbijt 

Vr 26 nov Kids News 

Do 2 dec Sinterklaasviering 

CORONA  

De coronaregels worden wat versoepeld. Wij zijn daar erg 

blij mee, maar willen nog wel wat voorzichtigheid 

betrachten. Dit betekent dat we het brengen en ophalen 

van de kinderen zo laten zoals het nu is. Dat ouders in 

school welkom zijn op uitnodiging. Dat we tijdens de 

kinderboekenweek een week lang elke ochtend een inloop 

houden, zodat u wel even bij u kind in de klas kan kijken, 

maar we houden nog geen grote gezamenlijke afsluiting. 

De verpakte traktaties laten we los. 

 

KIDS COLLEGE IN BEWEGING   

Ook dit schooljaar zijn er weer genoeg onderwijskundige 

zaken die we aangaan pakken.  Alle leerkrachten volgen 

een opleiding en op deze manier kunnen we de school 

weer op een hoger plan trekken. 

Hieronder kunt u in het kort lezen wat er allemaal stapel 

staat dit schooljaar. In de volgende Kids News zal onder 

het item ‘Kids College in beweging’ elke keer een item wat 

explicieter besproken worden.  

 

The leader in me 

Maandag 27 september hebben wij een studiedag van The 

Leader in Me. Deze dag staat in het teken van een plan 

maken hoe we de komende tijd de 7 gewoonten goed 

uitleggen aan de kinderen en gaan integreren in ons 

dagelijks onderwijs. 
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De school hebben we al helemaal in The Leader in Me style 

omgedoopt. Overal waar je kijkt, vind je de 7 gewoonten. 

                                           

Rekenbeleid: oefenen met automatiseren 

Vorig schooljaar heeft juf Sabina de opleiding tot 

rekencoördinator gevolgd. Dit heeft geleid dat we ons dit 

jaar wat meer gaan toespitsen op het automatiseren. Alle 

leerkrachten gaan hiervoor de cursus Met Sprongen 

Vooruit volgen. Hierbij hebben we ook voor elke groep een 

leskist besteld, zodat we met allerlei spelletjes aan de slag 

kunnen gaan. 

 

Taalonderwijs 

Juf Jannine gaat dit jaar de opleiding tot taalcoördinator 

volgen. Zo gaan we ook kijken hoe we ons taalonderwijs 

nog beter vorm kunnen geven. Jannine gaat o.a. 

onderzoeken welke nieuwe taal- en spellingsmethode het 

best bij Kids College past. 

 

Werken vanuit doelen in combinatiegroepen 

In groep 1-2 werken we met Mijn Kleuter Groep. (MKG) 

Aan de hand van doelen wordt een thema ingericht. De 

leerkrachten kunnen zo goed de vorderingen van de 

leerlingen bijhouden. 

Juf Lisa en juf Mei-Lin volgen de opleiding tot specialist 

Jonge Kind. Hier krijgen ze nog meer input om een 

uitdagende leeromgeving te creëren en het 

kleuteronderwijs naar een hoger plan te brengen. 

 

Voor de hogere groepen kijken we hierbij naar 

bijvoorbeeld: het gebruik van de weektaak, het gebruik 

van databord en doelenmuur, het leren leren, 

kindgesprek/ feedbackgesprek en rapportfolio. 

 

Meester Yannick gaat de cursus coöperatieve werkvormen 

en werken aan eigenaarschap bij kinderen volgen. Dit sluit 

perfect aan bij de werkwijze van Kids College. 

 

Kids Skillslab 

Meester Jan gaat verder met het geven van 

technieklessen,  mediawijsheid en digitale vaardigheden. 

Zijn lessen zitten vol 21e eeuwse vaardigheden. De 

kinderen zijn op deze manier bezig met ontdekkend leren. 

 

Meester Jan volgt dit jaar de opleiding toekomstgericht 

onderwijs. Wat dat precies inhoud kunt u in een volgende 

Kids College in beweging lezen! 
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Schoolplein en Moestuin  

We hebben hier hard voor gespaard en veel subsidies 

binnen gehaald. Maar nu is het dan eindelijk zover. In het 

begin van 2022 wordt ons nieuwe schoolplein en de 

moestuin gerealiseerd!   

 

Kunst met Kwaliteit 

Aangezien alles lekker draait op school, gaan we weer een 

stapje verder. Juf Sabina, juf Lieke en juf Angela gaan de 

opleiding tot kunstcoördinator volgen. 

Kunst Centraal gaat ons de komende twee jaar begeleiden. 

Zo willen we bijvoorbeeld beeldende vorming, drama, 

muziek, dans, maar ook koken een duidelijke plek geven in 

ons onderwijs. Hierbij gaan we gebruik maken van de 

talenten van de leerkrachten. 

 

Het is leuk om te zien dat alle leerkrachten enthousiast zijn 

over hun opleidingen. In de teamvergaderingen bespreken 

we het geleerde. Zo leren we van en met elkaar. 

 

BIJBELVERHAAL 

Dit schooljaar zijn we gestart met de verhalen van Jacob, 

die later Israël genoemd wordt. Hij krijgt de zegen in plaats 

van zijn broer Esau, maar moet vervolgens vluchten. Het is 

een verhaal waar voortdurend plannen gemaakt worden, 

waarna het vaak toch anders loopt dan gedacht. Het 

thema van de komende tijd is dan ook: Wat is je plan? Met 

de kinderen denken we na over hun eigen plannen, en hoe 

het voelt als je die moet aanpassen. 

Wat sluit gewoonte 2 van The Leader in Me hier toch mooi 

bij aan! Wist u dat niet alleen de kinderen plannen maken, 

maar ook de leerkrachten. Iedereen kan dit met eigen 

ogen zien in de hal onder gewoonte 2. 

BLOEMBOLLENVERKOOP                                                                                        

Zoals al eerder vermeld in de nieuwsbrief wordt in begin 

februari ons verouderde, betegelde schoolplein 

omgetoverd tot een groene, uitdagende speelplek.  

De €100.000 wat nodig is voor de vernieuwing is bijna bij 

elkaar!!! 

Met onze volgende actie zullen wij weer een stapje dichter 

bij het volledige bedrag te komen. 

Dus hou nog een beetje plaats in u tuin en in u agenda, 

want vanaf 13 oktober tot 29 oktober houden we een 

bloembollenverkoop. 

De kinderen krijgen een envelop met folders en 

verkoopformulieren mee. Hiermee kunnen zij bloembollen 

verkopen aan familie, vrienden en buurtbewoners om zo 

geld op te halen voor hun nieuwe speelplek. Verdere 

details over de verkoop volgen nog . 

Wat we al wel kunnen vertellen is dat er leuke prijsjes te 

winnen zijn voor de beste verkopende leerling en de beste 

verkopende meester of juf. Ook verdient de klas die het 

meest verkocht heeft een lekkere beloning! 

Als afsluiting van de verkoopactie gaan wij op vrijdag 

avond 29 oktober vanaf 18:00 samen met zoveel mogelijk 

kinderen (kunnen zich vrijwillig opgeven bij juf Lieke) 

bloembollen verkopen in de buurt van Kids College. 

Daarbij zorgen we ook voor wat te drinken en lekkers. Als 

ouders bent u natuurlijk ook van harte uitgenodigd om 

mee te lopen, er staat dan een kopje thee of koffie voor u 

klaar.  

Op naar een geslaagde bloembollenverkoop! 
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UIT DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR) 

Woensdag 22 september jongstleden was de eerste MR 

vergadering in de nieuwe bezetting. 

Shampa Meijvis en Michel van der Tol vormen de nieuwe 

oudergeleding. Sabina en Jan blijven als 

personeelsgeleding. 

Shampa heeft de voorzittersfunctie op zich genomen, 

Michel de functie van secretaris. 

De agenda’s en de notulen van de MR vergaderingen kunt 

u voortaan lezen op de website van de school: 

https://kidscollegewilnis.nl/nieuws/medezeggeschapsraad

/. 

U kunt de MR per mail bereiken via: 

MR.kidscollegewilnis@vechtstreekenvenen.nl 

Persoonlijk in of bij de school kan natuurlijk ook! 

 

Van links naar rechts: Shampa, Sabina, Michel en Jan 

                                                                 

UIT DE OUDERRAAD (OR) 

Heel veel van jullie weten het al maar met een berg aan 

nieuwe schoolkinderen en een dubbele berg aan nieuwe 

ouders/verzorgers, is een update best wel een idee!  

Want zoals bij heel veel andere basisscholen, is ook Kids 

College in het trotse bezit van een ouderraad: dé OR. Een 

clubje ouders (met kinderen op Kids College) met 

verschillende talenten: moves voor het maken én houden 

van overzicht, een creatief brein, regelskills etc. Om met al 

die dingen het schoolteam een beetje te verlichten.  

Is dat nodig? Ohw yes! Want zonder OR geen frietjes op 

schoolreis, acties voor een nieuw plein, versierde school 

met kerst, geen koffie/thee bij inloopavonden, 

springkussen bij het eindfeest en nog véél meer. Best wel 

nodig dus!  

En nu ben jij natuurlijk heel erg benieuwd wie die 

uitslovers achter dit hele gebeuren zijn? Dat snappen we. 

Nou, precies dat lees je in de volgende Kids News. 

Cliffhangertje. 

De OR. 

 

FRUITBELEID/LUNCHBELEID/TRAKTEREN 

De gezondheid van onze leerlingen vinden wij belangrijk. 

Een gezonde leefstijl helpt kinderen lekker in hun vel te 

zitten, de weerstand op peil te houden en genoeg energie 

te hebben voor leren, sport en spel. Wij streven er dan ook 

naar dat leerlingen op school zoveel mogelijk fruit, groente 

en brood eten en het liefst water drinken.  

Het is de keuze van ouder(s)/verzorger(s) wat zij hun 

kinderen te eten meegeven. Aan de andere kant maakt uw 

kind deel uit van een klas waar de school afspraken voor 

opstelt. Daardoor zijn er grenzen in wat leerlingen mee 

mogen nemen. We hebben namelijk richtlijnen opgesteld 

wat wij het liefst zien dat de leerlingen meenemen naar 

school voor in de pauze en tijdens de lunch. 

 

Pauzehap: 

Maandag, dinsdag en donderdag zijn onze vaste 

fruitdagen. Op deze dagen nemen de kinderen alleen fruit 

en/of groente mee voor tijdens de kleine pauze. Denk 

hierbij aan appel, peer, banaan, mandarijn, kiwi, een 

schaaltje aardbeien, druiven, snacktomaten, een stuk 

komkommer, wortel of paprika. Variatie is leuk, lekker en 

goed voor de smaakontwikkeling van het kind.                                                                                                                         

Mocht u zich een keer in de dag vergissen. Dan zal de koek 

weer mee naar huis gaan en zullen wij zorgen dat uw kind 

iets van fruit krijgt.                                                         

Voor de overige drie schooldagen heeft fruit en/ of 

groente ook onze sterke voorkeur als pauzehap, maar een 

koek mag ook. We vragen dan wel om een keuze te maken 

voor de ‘gezonde koeken’. ‘Gezonde koeken’ zijn koeken 

met minder calorieën, suiker, vetten en zout, zoals 

(volkoren)biscuit, 1 Evergreen of 1 Sultana,  1 rijst-, 

meergranen- of popcornwafel, ontbijtkoek met minder 

suiker of een soepstengel.                                                                                    

 

 

https://kidscollegewilnis.nl/nieuws/medezeggeschapsraad/
https://kidscollegewilnis.nl/nieuws/medezeggeschapsraad/
mailto:MR.kidscollegewilnis@vechtstreekenvenen.nl
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Lunch: 

De leerlingen eten dagelijks een gezonde lunch. Hierbij valt 

te denken aan volkoren of bruin brood. Volkoren cracker, 

roggebrood of een muesli bol. Groente en fruit; zoals 

tomaat, komkommer, paprika en banaan. We vragen 

ouders om geen koek, snoep of chips in de broodtrommel 

te doen. Mochten we dit toch aantreffen dan zal dit weer 

mee naar huis gegeven worden. 

Na het nuttigen van de lunch spelen alle kinderen buiten 

op het plein (15 minuten). Mochten de leerlingen hun 

brood nog niet helemaal opgegeten hebben, dan kunnen 

ze dit na het buitenspelen nog opeten.  

 

Drinken: 

We vragen ouders geen frisdranken (‘prik’) en 

energiedranken mee te geven omdat ze erg veel suiker 

bevatten. Water mag ten alle tijden gedronken worden! 

 

Trakteren: 

Trakteren is erg feestelijk en dit willen we blijven doen. 

Door Corona mocht er de afgelopen tijd alleen maar 

verpakte traktaties uit gedeeld worden. Dit kunnen we nu 

door de versoepelde coronamaatregelen gelukkig loslaten. 

Natuurlijk hopen we op lekkere gezonde traktaties! 

 

Tip: Seizoensgroente en -fruit; kijk op 

https://groentefruit.milieucentraal.nl/ 

 
ZIE VOOR MEER SCHOOLINFO 

www.kidscollegewilnis.nl 
 

   Wij zijn ook te vinden op facebook                 

https://groentefruit.milieucentraal.nl/
http://www.kidscollegewilnis.nl/

