26 november 2021
Corona houdt het land, maar ook Kids College in zijn greep.
Wij zijn blij dat de klassen allemaal weer op school zijn. Al
ontbreken er nog wel een aantal kinderen. Juf Janinne is
dan ook druk met geven van les op school en online. Juf
Sabina mocht vandaag gelukkig weer uit quarantaine en
stond gewoon weer voor groep 3/4.
Op donderdag 2 december komen de Sint en zijn Pieten
langs op school. Wij hopen van harte dat dit door kan
gaan. Vanavond kijken ook wij mee naar de
persconferentie. Wij snappen dat er verscherpte
maatregelen moeten komen, maar wij hopen dat de
school open kan blijven.
NIEUWS UIT HET TEAM
•

•

We zijn begonnen met het uitdelen van fruit als
pauzehap op de maandag, dinsdag en donderdag.
De kinderen smullen er lekker van!
De judoles voor groep 1 t/m 4 van Martijn de Jong
van judoschool Blaauw en de hardloopclinic
onder leiding van Rob van Zijtveld van de
Veenlopers voor groep 7/8 was een groot succes.

•

Anouk en Dewi hebben als eerste leerlingen van
Kids College hun typediploma gehaald!
Gefeliciteerd! Dat er maar veel leerlingen jullie
voorbeeld mogen volgen!
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•

•

Groep 7/8 in
quarantaine.
Dat is geen
probleem
voor de
Ouderraad.
Zij zorgen dat
op ludieke wijze alle surprisecadeautjes bij de
leerlingen komen!
De pietenochtend was weer heel gezellig! De
kinderen hebben veel activiteiten/opdrachten
gedaan. Ze zijn allemaal geslaagd en hebben hun
pietendiploma ontvangen

•

Mededeling van meester Arjen:
Beste ouders/verzorgers,
Na 4 jaar als intern begeleider werkzaam geweest
te zijn op Kids College is voor mij het moment
gekomen om afscheid te nemen van deze
geweldige school, van uw geweldige kinderen en
van geweldige ouders.
Vanaf januari 2022 zal ik een nieuwe stap maken
in de onderwijswereld en ga ik weer als leerkracht
voor de klas. Ik mag gaan lesgeven aan
combigroep 5/6/7. Het is een speciale klas voor
hoogbegaafde leerlingen die een aangepaste
onderwijsinvulling nodig hebben dat niet meer
gegeven kan worden in het reguliere
basisonderwijs.
Al heb ik het ontzettend naar mijn zin in mijn
werk als intern begeleider op Kids College… soms
komt er een kans voorbij die ik niet wil laten
schieten, zeker niet als de nieuwe school op
fietsafstand is van mijn huis.
Graag wil ik u bedanken voor de fijne contacten
en ik wens
alle kinderen
een goede
toekomst!
Groet,
Arjen
Groenendijk

Helaas gaat meester Arjen ons verlaten, maar gelukkig
hebben we al wel vervanging voor hem gevonden. De rest
van dit schooljaar zullen juf Sabina en juf Angela samen de
IB taken van meester Arjen overnemen. Zij zullen allebei 1
dag extra gaan werken. De bedoeling is dat juf Sabina in
schooljaar 2022-2023 alle intern begeleiderstaken op zich
gaat nemen.
Op donderdag kan juf Angela dan geen creatief meer
geven aan groep 3 t/m 8. Gelukkig hebben we daarvoor
vervanging gevonden. Juf Jessica, misschien bij u bekend
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van de naschoolse opvang, zal deze dag voor haar rekening
gaan nemen. Ook zal zij op maandag en dinsdagochtend
extra ondersteuning geven in groep 3-4. Hier is zij deze
week al mee gestart. Wij zijn hier ontzettend blij mee!
Hieronder stelt zij zich even aan u voor:
Hoi, mijn naam is Jessica van Vliet-Koster.
Jullie hebben mij vast al
wel eens gezien, want ik
werk alweer 17 jaar als
pedagogisch
medewerkster bij KMN
Kind & Co. En de laatste
4 jaar daarvan werk ik
bij de allerleukste BSO
van Wilnis, namelijk BSO
Kids & Co.
Ik vind het een
ontzettend leuke
uitdaging om mijn werk
bij BSO Kids & Co te
gaan combineren met
werken binnen het team van de Kids College. Ik heb er zin
in!
Samen met mijn man Arjen, dochter Senna en 2 katten,
woon ik in Mijdrecht. Met mooi weer zijn wij vaak te
vinden op onze boot op de Vinkeveense Plassen. Verder
hou ik van creatief bezig zijn, gezelschapsspelletjes en
gezellig samen zijn met vrienden.
Tot ziens! Jessica
•

Wij hebben afscheid genomen van meester
Remco, onze vakleerkracht gym. Juf Laure zal
vanaf volgende week op de woensdagen de
gymlessen aan groep 3 t/m 8 in de Willisstee
overnemen. Hieronder stelt zij zich aan even aan
u voor:

Bij deze wil ik mijzelf graag even voorstellen. Mijn naam is
Laure Montanus. Ik woon in Mijdrecht samen met mijn
man Sven en twee kinderen Sepp en Babs.

Ik ben dol op sport, de keuze was dan ook snel gemaakt
om na mijn middelbare school de ALO te gaan doen en
gymdocente te worden.
Al twintig jaar geef ik met ontzettend veel plezier het
mooie vak gym, dit heb ik op
diverse basisscholen gedaan.
Waarvan de laatste 10 jaar op
OBS de Willespoort.
Naast gymdocente ben ik ook
beleidsmedewerker Sport in
onze eigen gemeente. Als
beleidsmedewerker ben ik op
een hele andere manier bezig
met sportstimulering. Maar
wel met hetzelfde doel,
iedereen met veel plezier
laten sporten bewegen, zodat
je het je hele leven kan blijven
doen. Zelf doe ik ook graag
aan sport, ik hockey bij Pinoke
en ik loop graag hard.
Ik hoop mijn enthousiasme voor het bewegen over te
brengen op de kinderen op woensdagochtend!
Met sportieve groet, Laure Montanus

JARIGEN
DECEMBER
12

Joey Vellekoop (7 jaar)

14

Luc Maarman (10 jaar)

15

Joyce Zum Vörde Sive Vörding (6 jaar)

19

Jenthe van Pierre (8 jaar)

23

Lieke Oudshoorn (5 jaar)

24

Max de Vries (9 jaar)

24

juf Daphne Winters (22 jaar)

24

Meester Arjen Groenendijk (39 jaar)

29

Aliano Pedro (8 jaar)

31

juf Melissa de Jonge (30 jaar)
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DE AGENDA
Vr 26 nov

Kids News

Ma 29 nov

Surprise meenemen voor
tentoonstelling

Do 2 dec

Sinterklaasviering

Vr 10 dec

Paarse vrijdag

Do 16 dec

GGD onderzoek 5/6 jarigen en
groep 7

Do 23 dec

Kerstviering

VR 24 dec

Kids News

Ma 27 dec t/m vr 7
jan

Kerstvakantie

Ma 10 jan

Start wee

Met Sprongen Vooruit biedt vooral rekenspellen om te
automatiseren. Veel in spelvorm maar ook bewegend
leren speelt een belangrijke rol.
Op dit moment volgen alle leerkrachten hiervoor de
cursus, zodat de spellen adequaat ingezet kunnen worden
tijdens/naast het huidige rekenonderwijs. In iedere groep
zijn leskisten met spellen aanwezig om extra in te zetten.
Op de foto ziet u kinderen met deze spellen aan het werk.
Vanaf de kleutergroep tot aan groep 8: alle kinderen zijn
enthousiast om met Met Sprongen Vooruit aan de slag te
gaan!
Met vriendelijke groet, Sabina Hoogerdijk

KIDS COLLEGE IN BEWEGING
Op Kids College zijn we hard bezig om het rekenen op een
hoger niveau te krijgen. Ons onderwijs is goed, maar de
basis kan nog steviger. Dat betekent dat eenvoudige
rekenstrategieën nog beter ingeoefend moeten worden en
moeten worden onderhouden. Dus blijven oefenen!
Dit doen we op school door te automatiseren. Dit kan op
allerlei manieren. Op Kids College hebben we vanuit de
NPO-gelden leskisten van Met Sprongen Vooruit
aangeschaft voor alle groepen.

OPROEP KOSTELOOS MATERIAAL VOOR DE CREATIEVE
LESSEN
- Wc rolletjes
- cd’s/ dvd’s
- eierdozen
- - wol/stoffen

Deze methode wordt gebruikt naast de rekenmethode die
wel al gebruiken. Dat betekent dat we er ook meer tijd aan
besteden.

Helpt u mee verzamelen van kosteloos materiaal? Heeft u
een voorraadje van het bovenstaande, dan kunt u dit
achterlaten in de BSO ruimte of afgeven bij de
leerkrachten.
Alvast bedankt! Jessica

5
PAARSE VRIJDAG

BIJBELVERHAAL

Vrijdag 10 december is de dag waarop honderdduizenden
leerlingen paars dragen om te laten zien dat iedereen
zichzelf mag zijn ongeacht wie je bent of op wie je verliefd
wordt. Op paarse vrijdag besteden wij dan ook in iedere
groep aandacht aan dit onderwerp.

Een stad is een verzameling straten, parken en pleinen. Er
staan huizen, gebouwen en schuurtjes. Zo’n stad kun je
aanwijzen op een landkaart. Maar een stad is ook een plek
vol verhalen, over mensen van vroeger en nu.

Wij vinden het heel belangrijk dat iedereen zichzelf kan
zijn en zich veilig voelt op Kids College. Wij hopen dat veel
kinderen deze dag dan ook iets paars aan hebben!

In de adventstijd gaan we met de kinderen op reis naar
verhalenstad Bethlehem. We horen het bijzondere verhaal
van Ruth, een vrouw van Moab. Zij komt met lege handen
naar Bethlehem, maar ontdekt daar hoe God voor mensen
zorgt. Ze trouwt met Boaz en samen krijgen ze een kind,
dat later de opa van David wordt.
Eeuwen later gaat Jozef en Maria op reis naar Bethlehem
Daar wordt jezus geboren: een koningskind, de Messias,
de Zoon van God. Na zijn geboorte gaan de wijzen uit het
Oosten op zoek naar het kind.

De Schriftgeleerden vertellen dat ze in Bethlehem moeten
zijn. Zo hebben de oude profeten het al voorspeld: uit
Bethlehem komt iemand die voor de mensen zal zorgen!
OUDE DESKTOP PC’s GEVRAAGD
Beste ouders/verzorgers,
De kinderen van groep 3 gaan
binnenkort onderzoeken wat er
allemaal in een computer zit.
Daarvoor hebben we wel een paar
oude desktop pc's nodig die we
mogen slopen.
Heeft u een oude pc beschikbaar
voor ons?
Hartelijke groet, Jan de Bruin

UIT DE OUDERRAAD (OR)
Denk je nou.. de OR is toch alleen maar een functie op
papier?
Nee, deze lieve vrijwilligers zetten zich met tomeloze
energie in met het motto: "Alles voor de kinderen"
centraal.
Waar het verkopen van de bloembollen eigenlijk heel
simpel was ging er veel voorbereiding aan vooraf!
Verkooppakketjes maken, bestellingen invoeren en
controleren, jezelf beheersen niet het hele pakket te
kopen, bloembollen uitzoeken, prijzen hosselen..
opnieuw jezelf beheersen om niet zelf met het prijzen
pakket naar huis te gaan en ow ja de school en heel veel
kinderen blij maken met een astronomisch bedrag voor
het nieuwe schoolplein!
En dan denk je thuis op de bank te gaan zitten voor een
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welverdiend kopje thee of koffie met iets erbij dat lekker
veel calorieën telt.. maar nee hoor. Groep 5/6 heeft de
pannenkoeken lunch gewonnen, dus de mouwen
worden weer opgestroopt om te bakken: lekkere
pannenkoeken voor de kinderen en vegan
groentepannenkoeken voor meester Yannick.
Ondertussen spelen zich verschillende jaargangen van
de "het sinterklaas journaal" zich af achter de schermen
van de OR. De problemen stapelen zich op: cadeautjes
die niet geleverd kunnen worden, klassen die door
quarantaine geen cadeau hebben voor in de surprise en
mag die lieve man uiteindelijk wel of nou niet komen
met alle nieuwe coronaregels. Gelukkig heeft de OR
leden die flexibeler zijn dan de olympisch kampioene
turnen. Wetten worden gebogen, last minute app
groepen die op tilt slaan en dat alles met een
pietenbroek aan die eigenlijk een paar maten te groot is
voor deze bescheiden dames. Uiteindelijk is alles tot nu
toe weer opgelost. Of het nog goed komt met het
bezoek van de sint? Of de vegan groentepannenkoek
heeft gesmaakt? Daar meer over in het volgende Kids
News met natuurlijk nog een paar leden in de
schijnwerpers :D
Groetjes Masha
STOP MENSTRUATIE-ARMOEDE
Kids College steunt onderstaande actie van Nadia
(De moeder van Din en Noor).
Een pak maandverband is volgende week (van 29
november t/m vrijdag 3 december) elke ochtend
en middag in te leveren in een doos die bij de
boom staat op het grote plein.

Voor de Voedselbank de Ronde Venen ben ik een
inzamelingsactie gestart naar
menstruatieproducten. Uit gesprekken met de
Voedselbank blijkt dat ook in de Ronde Venen
sprake is van menstruatie-armoede; onvoldoende
financiële middelen hebben om voldoende
menstruatieproducten te kunnen kopen.
Menstruatie en armoede zijn onderwerpen waar
mensen niet graag en makkelijk over praten.
Hierdoor is er te weinig zicht op het probleem.
Als je tijdens je menstruatie de angst hebt om
door te lekken en niet voldoende producten hebt
om je te verschonen ga je plekken en activiteiten
vermijden. Denk aan school, werk, sport. Ook
kunnen er gezondheidsproblemen ontstaan zoals
o.a. schimmelinfecties. Niemand zou zich in deze
situatie mogen bevinden!
Er is in de Ronde Venen geen behoefte aan
menstruatiecups of tampons. De behoefte ligt
vooral bij maandverband voor de zwaardere
dagen en de nacht.
Help jij mee? Doneer een pak maandverband!
Via mij of rechtstreeks aan de voedselbank: NL22
RABO 0315569468 t.n.v. Voedselbank De Ronde
Venen o.v.v. menstruatieproducten.
Volg het verloop van de inzameling op instagram
of stuur een mail!
deverzamelvrouw

deverzamelvrouw@hotmail.com

Steun jij mijn inzamelingsactie?
ZIE VOOR MEER SCHOOLINFO
www.kidscollegewilnis.nl

Wij zijn ook te vinden op facebook

