
  

 

 

15 november 2021 

De eerste vakantie zit erop. De groepen zijn gevormd en 

iedereen is hard aan het werk. De sfeer is goed en 

iedereen is blij. Alleen corona blijft aanwezig en zorgt 

ervoor dat we net zoals in het hele land de maatregelen 

gaan aanscherpen. Hierover leest u verderop meer. 

Natuurlijk blijven wij in de tussen goed onderwijs aan uw 

kinderen geven.                                                             

NIEUWS UIT HET TEAM 

 De eerste luizencontrole is weer geweest; de 

luizenpluizers zijn blij u te kunnen melden dat 

Kids College hoofdluisvrij is! 

 Groep 1/2b heeft nu ook een mooie verdieping in 

het lokaal. De 

opa van juf 

Lieke is altijd 

druk met 

allerlei klusjes 

op school. Hij 

heeft de hele 

kleuter 

verdieping 

geschilderd, 

zodat de 

kinderen nu 

ook gezellig 

boven kunnen 

spelen. 

 5 november is Kids College de dag gestart met 

Het Nationaal Schoolontbijt. De kinderen hadden 

een uitgebreide keuze uit brood, bolletjes, 

crackers en verschillende soorten beleg en 

groente en fruit. Het was in alle klassen gezellig 

met elkaar!  

 

 

 

 

 Tijdens de crealessen op donderdag proberen we 

zoveel mogelijk verschillende technieken aan te 

leren. Het snerten met papier-maché is natuurlijk 

altijd leuk!   

 



 

2 
 

 Wat leuke activiteiten uit de groepen: 

In de kleuterklassen zijn de leerlingen bezig met het thema 

kunst. In groep 1/2A zijn ze bezig geweest met een 

kunstwerk van Keith Haring.   

Vervolgens zijn de kinderen in tweetallen aan de slag 

gegaan om een eigen Keith Haring figuur te maken. 

Aan de hand van deze activiteit hebben de kinderen aan 

veel doelen gewerkt. Zo hebben ze geoefend met 

waarnemen door goed te kijken naar het kunstwerk. Ook 

komt er een stukje taal in naar voren, doordat ze moesten 

kunnen verwoorden en benoemen wat ze dan precies 

zagen.                                                                                          

Vervolgens zijn ze met rekenen aan de slag gegaan. Ze 

maakten kennis met het begrip ‘omtrek’ en hebben dit 

heel concreet uitgevoerd door elkaars omtrek neer te 

leggen op de grond. Sommige kinderen hebben zelfs 

geteld hoeveel kaplablokken ze hebben gebruikt om de 

omtrek te maken!                                                                               

Tot slot hebben ze op deze manier ook nog geoefend met 

samenwerken                                                                                                    

 

De hal van groep 3/4 is omgebouwd tot het KC 

kinderziekenhuis. Dit sluit aan bij hun woordenschat 

thema over ziek zijn en bij de Faqta lessen over het 

lichaam. Alle leerlingen hebben al even in de hoek mogen 

onderzoeken. Groep 3 heeft vrij gespeeld en groep vier is 

aan de slag gegaan met het patiëntenformulier, waarmee 

ze onder andere aan de slag gaan met lengte en gewicht 

(rekenen).    

 

De kinderen van groep 5/6 

hebben een bezoekje gehad 

van gewichtsconsulent Petra. 

Eerst hebben zij informatie 

gehad over wat voedsel met 

je lichaam doet en over welk 

voedsel goed voor je is. 

Daarna zijn ze naar de Jumbo 

geweest om gezonde 

etenswaren te kopen. Van die 

etenswaren hebben de 

kinderen lekkere, gezonde 

snacks gemaakt.  
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Groep 7/8 heeft dinsdag 2 november bezoek gehad van 

Bureau Halt. Audrey heeft een les gegeven over 

jeugdcriminaliteit en ze heeft verteld wanneer je met 

bureau Halt te maken krijgt. Ze zal later in het jaar nog 2 

keer komen om over verschillende onderwerpen 

voorlichting te 

geven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

JARIGEN OKTOBER  

27 Cato Haveman (11 jaar)  

 

JARIGEN NOVEMBER 

1     Finn Cuvelier (7 jaar) 

2     Phileine Kreemers (4 jaar) 

14   Marit van der Wilt (8 jaar) 

14   Elay de Lisle (4 jaar) 

16   Finn Gozems (4 jaar) 

23   Dex Groenewegen (4 jaar) 

24   Luca Faro (12 jaar) 

 

CORONA                                                                                                          

De coronacijfers lopen op in Nederland en dat is ook te 

merken in Wilnis en helaas ook op Kids College. Een 

Leerkracht, een ouder, een paar kinderen. Wij ontkomen 

er ook niet meer aan. Vandaar dat we weer strengere 

maatregelen gaan invoeren om de besmettingen zoveel 

mogelijk te voorkomen. We willen namelijk liever niet dat 

er klassen in quarantaine moeten.  

Hieronder de maatregelen die per dinsdag 16 november 

ingaan, met de uitdrukkelijke wens om u hier ook aan te 

houden.  

 Als iemand in het huishouden van de leerling 

getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag 

heeft, dan gaat het hele gezin in isolatie. Op dag 5 

kan er dan getest worden. Is de uitslag negatief 

mogen de kinderen weer naar school. Wil je niet 

testen dan zijn de kinderen na 10 dagen weer 

welkom op school.                                                                         

 Ouders houden 1,5 m afstand van elkaar en 

dragen op het schoolplein en in school een 

mondkapje. 

 Ouders zijn alleen op uitnodiging welkom in 

school. Is uw kind te laat, dan levert u uw kind af 

bij het hek of bij de ingang van de school.  

 We gaan weer werken in cohorten. Dit betekent 

dat we de verschillende groepen niet meer door 

elkaar laten gaan. (Behalve de groepen 1/2)                                                                       

Om 8:20 uur lopende kinderen meteen via de 

goede ingang naar hun lokaal. Groep 3/4 maakt 

gebruik van de kleine ingang. De groepen 1/2 en 

groep 5/6 maken gebruik van de hoofdingang. 

Groep 7/8 maakt gebruik van de zijdeur.                                                                                                         

Alleen de kleuters werken op de gang.                                    

Ook de pauzes zullen weer gescheiden zijn.                            

 Klaslokalen en andere ruimtes ventileren we 

meerdere keren per dag door ramen en deuren 

tegenover elkaar open te zetten (als er geen 

personen in de ruimte aanwezig zijn). Dit 

betekent dat het wat kouder in de klaslokalen zal 

zijn. Daarom is het verstandig uw kind een trui of 

vest mee te geven naar school. 

 Er worden geen handen gegeven.                                                        

De leerlingen en leerkrachten hoesten en niezen 

in de ellenboog.                                                                                                       

De handen worden geregeld gewassen en er 

worden alleen papieren handdoekjes voor het 

afdrogen gebruikt.                                                                                              

 Als er 1 besmetting in een klas is, dan gaat het 

snottebellenbeleid weer in. Dit betekent dat de 

kinderen niet meer met verkoudheidsklachten 

(zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en 

keelpijn) naar school mogen komen.  
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 Mocht u een vraag of mededeling voor de 

leerkracht van uw zoon of dochter hebben dan 

kunt u onze school bellen (0297-283295), een 

berichtje in Parro achterlaten of een mailtje naar 

de leerkracht sturen.                                                         

Angela is sowieso elke dag te bereiken op 06-

25678125 

MOVEMBER                                                                                 

Movember gaat over de maand november die in het teken 

staat van sporten, bewegen en gezondheid.   

De aftrap is geweest met het trefbaltoernooi voor de 

groepen 7 en 8 van alle scholen in Wilnis. Ook al heeft Kids 

College niet gewonnen, de kinderen hebben wel lol gehad.                     

 

U heeft al kunnen lezen dat groep 5/6 gezonde snacks 

gemaakt heeft met gezondheidsconsulent Petra Vink.                        

Zoals eerder doorgegeven kunt u dinsdagavond 16 

november en woensdagavond 17 november een webinar 

van haar volgen met gezonde tips over voeding en leefstijl 

voor het hele gezin. Ze deelt makkelijke recepten en 

neemt u op een hele enthousiaste, laagdrempelige manier 

mee in gezonde keuzes maken. Via onderstaande links 

kunt deelnemen aan de webinar.  

Voor dinsdagavond 16-11 20.00:Klik hier om deel te 

nemen aan de webinar 

Voor woensdagavond 17-11 om 20.00:Klik hier om deel te 

nemen aan de webinar van woensdag 17 november 

Dinsdag 16 november komt Martijn de Jong van 

judoschool Blaauw een judoclinic geven aan de groepen 1 

t/m 4.  Groep 5 t/m 8 krijgt een hardloopclinic op het 

hoofdveld van CSW onder leiding van Rob van Zijtveld van 

de Veenlopers.                                                                                          

Het is dus handig als de kinderen morgen allemaal sportief 

gekleed naar school komen en de kinderen van groep 5 

t/m 8 sportieve schoenen (gympen) aan hebben. 

Helaas kan de Jumbo Kidsrun van 21 november door de 

verscherpte coronamaatregelen niet doorgaan. Een 

kidsrun zonder ouders en andere belangstellenden die de 

kinderen aanmoedigen is natuurlijk niet leuk. De Jumbo 

Kidsrun wordt doorgeschoven naar het voorjaar.  

SCHOOLFRUIT 

Kids College is weer ingeloot voor het EU-Schoolfruit. EU-

Schoolfruit stimuleert kinderen samen in de klas fruit en 

groente te eten. Kids College ontvangt 20 weken lang 

iedere week 3 porties groente en fruit voor alle leerlingen. 

En dat helemaal gratis dankzij financiering van de 

Europese Unie. De laatste 10 schoolweken heeft Kids 

College met een kleine bijdrage vanuit gemeente De 

Ronde Venen zelf het fruit ingekocht. 

Daarom hoeven de kinderen vanaf volgende week op 

maandag, dinsdag en donderdag geen fruit meer mee te 

nemen voor de kleine pauze. De kinderen krijgen dit van 

school. 

Via onderstaande 

link kunt u zich 

inschrijven voor de 

oudernieuwsbrief, 

zodat u elke week 

kunt zien wat voor 

soort fruit en 

groente geleverd gaat worden. 

https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Over-EU-

Schoolfruit/Voor-ouders.htm  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2MzYTk5NzktMDMwMi00MmVmLWJjYTgtNzMxZGEzODIwOWNh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c517c29f-7126-4e0b-82ea-2273a5627628%22%2c%22Oid%22%3a%22a3139a83-15e9-4f37-86bb-c6ebf193d658%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2MzYTk5NzktMDMwMi00MmVmLWJjYTgtNzMxZGEzODIwOWNh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c517c29f-7126-4e0b-82ea-2273a5627628%22%2c%22Oid%22%3a%22a3139a83-15e9-4f37-86bb-c6ebf193d658%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTVmZjU0MTctOThkZi00ZGYwLTgwMDAtYzUyYzBjMWY3Y2Zm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c517c29f-7126-4e0b-82ea-2273a5627628%22%2c%22Oid%22%3a%22a3139a83-15e9-4f37-86bb-c6ebf193d658%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTVmZjU0MTctOThkZi00ZGYwLTgwMDAtYzUyYzBjMWY3Y2Zm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c517c29f-7126-4e0b-82ea-2273a5627628%22%2c%22Oid%22%3a%22a3139a83-15e9-4f37-86bb-c6ebf193d658%22%7d
https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Over-EU-Schoolfruit/Voor-ouders.htm
https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Over-EU-Schoolfruit/Voor-ouders.htm
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DE AGENDA 

Vr 5 nov 
Nationaal schoolontbijt 

Schatkamer 

Di 16 nov 

Judoclinic groep 1 t/m 4 

Hardloopclinic groep 5 t/m 8 

Webinar Petra Vink om 20:00 uur 

Wo 17 nov 

Schoenzetten (groep 3 t/m 8 schoen 

mee) 

Webinar Petra Vink om 20:00 uur 

Wo 24 november Pietenmorgen/ Pietensportdag 

Vr 26 nov Kids News 

Ma 29 nov 
Surprise meenemen voor 

tentoonstelling 

Do 2 dec Sinterklaasviering 

Do 23 dec Kerstviering 

Vr 24 dec Kids News 

Ma 27 dec t/m vr 7 

jan  
Kerstvakantie 

 

SCHOLINGSPROJECT BALI  

De vrijwilligers van Scholingsproject Bali zetten zich in voor 

het sponsoren van de opleiding van kinderen op het 

Indonesische Bali. Scholing is daar best goedkoop, behalve 

als je ouders weinig of niets hebben. Dan is per jaar EUR 

100,- (lagere school) of EUR 135,- (voortgezet onderwijs) 

vaak gewoon niet haalbaar voor ze. Hoe graag ze hun 

kinderen ook aan een opleiding zouden helpen. Naast 

individuele sponsoring ontwikkelen ze ook projecten op 

schoolniveau, uiteraard in nauwe afstemming met de 

schoolleiding over de behoeften. Denk bijvoorbeeld aan 

computerapparatuur ter ondersteuning van de 

leerkrachten, verbeteren van het Engels taalonderwijs, 

sanitaire voorzieningen op school, etc. 

Onze sponsor kinderen Gedoe en Katut zijn dit jaar gestart 

op het voortgezet onderwijs. Zij zijn nu overgenomen door 

andere sponsoren. Ik ben heel blij dat wij de afgelopen 

jaren met elkaar hun schoolgeld hebben kunnen betalen, 

zodat ze naar de basisschool konden gaan.  

Onze nieuw sponsorkinderen zijn Putra en Aulia. 

Weer 2 lieve kleine kinderen die starten met hun 

schoolloopbaan.  

Elke maandag kunnen de kinderen geld meegeven om in 

een potje te stoppen in de klas.  

 

BIJBELVERHAAL 

Hoe worden mensen wie ze zijn? En hoe is Israël geworden 

wat het geworden is? Daarover gaat het boek Genesis. 

Deze herfst lezen we het prachtige verhaal van Jozef en 

zijn broers. Het kan gezien worden als een antieke novelle, 

met het verhaal van twaalf broers die de stammen van 

Israël vertegenwoordigen. Tegelijk is het verhaal steeds 

weer actueel. Als iemand zich bijzonder voelt, als mensen 

jaloers zijn, als er strijd is en verraad; dan gebeurt dit 

verhaal een beetje opnieuw. Daarom is het belangrijk om 

dit verhaal te blijven vertellen. Ook omdat duidelijk wordt 

hoe je vanuit zo’n situatie verder kunt. Want hoewel in het 

verhaal veel heftige dingen gebeuren, eindigt het hoopvol: 

Uiteindelijk is het een verhaal van vergeving, verbinding en 

vertrouwen.  

 

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 
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KIDS COLLEGE IN BEWEGING  

Wij zijn heel druk bezig om de zeven gewoonten van Covey 

vorm te geven in school. Daarbij horen ook allerlei 

leiderschapsrollen. Deze leiderschapsrollen horen bij 

gewoonte 1: Wees 

Proactief.  

Het idee hiervan is dat een 

kind verantwoordelijkheid 

neemt voor actieve 

houding in zijn groep.  

 

 

Misschien heeft u wel gehoord dat uw kind ook een 

leiderschapsrol heeft gekozen en de bijbehorende naam 

bedacht, zoals: 

de grondzoeker (zorgen dat de vloer schoen is) 

Blits Boy (zorgen dat de Blits boeken uitgedeeld worden) 

het zonnetje (het bedienen van het zonnescherm) 

de chromebookmonsters (uitdelen van de chromebooks) 

lekkerbekkie (eten geven aan de vissen in groep 3/4) 

 

Op Kids College hebben wij een lighthouse team. Hierin 

zitten jus Sabina, juf Jannine en meester Yannick in. Zij 

hebben de leiderschapsrol om alles wat met The Leader in 

Me, de 7 gewoonten, te maken heeft levend te houden. 

Ik wil een junior lighthouse team op gaan richten om alles 

wat de kinderen vinden 

Vandaar dat ik de volgende leiderschapsrol aan de 

kinderen van groep 5 t/m 8 

aangeboden heb, d.m.v. onderstaande 

vacature. 

 

Vacature (groep 5 t/m 8):  

 

Leiderschapsrol: Junior Lighthouse Team   

 

Wat is het doel van het junior lighthouse team? 

Alle kinderen voelen zich fijn en hebben het naar hun zin 

bij ons op Kids College! 

 

Wat doet het junior lighthouse team? 

• Het junior lighthouse team vraagt aan alle groepen van 

de school of ze ideeën hebben. Ook ik zal onderwerpen op 

de agenda zetten. Daarnaast bespreken we activiteiten die 

de school organiseert zoals feesten en excursies.    

• We vergaderen ongeveer 1 keer per maand tijdens 

schooltijd. De kinderen wordt dan gevraagd wat goed gaat 

en wat beter kan hier op Kids College. 

• Als er punten zijn die verbeterd kunnen worden, geeft 

het junior lighthouse team advies. 

 

Wie komen er in het junior lighthouse team? 

Het junior lighthouse team bestaat uit vier leden. Dit zijn 

de vertegenwoordigers van groep 5, 6, 7 en 8. Uit iedere 

jaarlaag wordt 1 leerling gekozen, die voor een half jaar 

onderdeel uitmaakt van het team.  

Belangrijk is dat je er plezier in hebt om mee te denken en 

mee te praten!  

 

Waarom is het leuk om deel te nemen aan het junior 

lighthouse team? 

 Het junior lighthouse team is dé manier om je 

mening te geven  

 Het junior lighthouse team is dé manier om 

samen met andere leerlingen na te denken over 

verbeteringen voor de school   

 

Lijkt het je leuk om met mij mee te denken over hoe we 

onze school nog leuker kunnen maken. Solliciteer dan om 

lid te worden. 

 

Lever een briefje in met je naam en vertel waarom jij graag 

onderdeel wilt zijn van het junior lighthouse team. De 

briefjes moeten uiterlijk donderdag 25 november worden 

ingeleverd in mijn kantoor.  

Met vriendelijk groet,  

 

Angela van 

Scheppingen  

 

 

 

PS: Misschien is het handig om uw kind een beetje te 

helpen met de brief. Ik heb van veel kinderen gehoord dat 

ze in het junior lighthousteam willen, maar ik heb nog 

maar 1 brief ontvangen. 
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BLOEMBOLLENVERKOOP  

Wauw wat een bedrag! 

Donderdag 11 november is bekend gemaakt dat de 

leerlingen van Kids College €2200 hebben opgehaald met 

de bloembollenverkoop voor het nieuwe speelplein! 

 

De beste verkopers zijn in het zonnetje gezet met een 

prijzenpakket gesponsord door @jumbowilnis. 

Groep 5/6 heeft gezamenlijk het meeste verkocht en wint 

daarmee een lekkere pannenkoekenlunch van de 

ouderraad.  

 
Alle verkochte bloembollen zijn donderdag meegegeven 

aan de leerlingen en zijn hopelijk allemaal ondertussen 

bezorgd bij de kopers.  

 

                                                                                                      

UIT DE OUDERRAAD (OR) 

In de vorige Kids news brachten we jullie al op de hoogte 
en vanaf nu is het zover: we stellen elke maand een paar 
OR leden aan jullie voor.  
We zijn de lulligste niet dus, met dit als één van onze OR 
taakjes, bijten we zelf het spits af! Pak de popcorn er 
lekker bij. Have fun! 
 

Kijk, dit is Petra. Samen met Jan de 
trotse eigenaar van Lisa (gr. 8), Mark 
(gr. 6) en Bram (gr. 3). En ohwja, Bep 
de kip, Cookie en Meneer Worteltjes 
(konijnen) en zo’n 120 melkkoeien in 
de achtertuin. Gelukkig heeft ze 
buiten al dat zorgen om, nog tijd om 
wisseldiensten te draaien in het 
verzorgingshuis waar ze werkt. En 
voor handwerken. En theetjes met 
vriendinnen. Hoe ze het precies doet 
weet niemand (en houdt ze strikt 
geheim) maar ze móet ergens extra 
uren fiksen. Want de tijd die ze dán 
nog heeft besteed ze aan 
(trommelgeroffel) de OR. Schoolreis, 
pleinacties, boodschappen, schoolfotograaf, knutselen etc. 
Op slippers of niet, ze is erbij. En vooral lekker gewoon 
gebleven. 
 
 
En dit is Masha. Je hebt d’r vast 
wel eens zien huppelen op het 
plein. Ze is werkzaam op de 
afdeling radiologie bij de faculteit 
diergeneeskunde. Het zal je dan 
ook niet verbazen dat ze blij 
wordt van beestjes. Jack russel 
Skip (vaak mee naar school), hun 
twee vlaamse reuzen en twee 
valkparkieten behoren tot het 
huishouden van haar en haar 
man Jimmy. 
Maar, ze is vooral moeder van 
Xam (gr. 4), Keo (gr. 2) en Pux 
(zorgt voor de thuisentertaining). 
Om even te ontspannen (lees: hobby) is ze te vinden in 
haar moestuintje en speelt ze graag een potje korfbal. En 
dat compenseert ze dan weer met lekker eten wat ook in 
dat lijstje staat. Haar OR talent is het net even anders dan 
anders doen (ook wel ingewikkeld maken genoemd) en 
creatief verlengen van de vergaderingen. En dat lukt. Je 
moet tenslotte doen waar je goed in bent!   
 

https://www.instagram.com/_u/jumbowilnis?fbclid=IwAR2zUZftNRFRPZPuuHEYAGOpC-y-Ws8Zk8Fqjdo4vmHRpkPPYHIcjCyMB_c
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Dit voorstelrondje sluiten we af 
met Susan. Bij sommige beter 
bekend als hoofd-luis maar, sinds 
dit schooljaar de 
spiksplinternieuwe binnenkomer 
in het OR team. En meteen 
omgedoopt (of geowned, hoe je 
het noemen wil) tot maker van 
de stukjes als deze voor in de 
Kids news. Ze is mam van Noor 
(gr. 7) en Mees (gr. 4). En samen 
met hun vader Maikel, bezitters 
van pluizenbolletje Beer, een 
konijn (om het lekker makkelijk 
te maken). Naast schrijven is ze 
fan van buiten leven (tuinieren, 
varen, lopen), fuifjes, koffiedates met vriendinnen en van 
flauwe grappen. En sinds ruim een jaar illustrator en 
maker van haar eigen kaarten, posters, portretjes etc. Dat 
creatieve brein in combi met haar talent voor beelddenken 
zorgen in de OR (oké, en ook daarbuiten) voor de meest 
geniale plannen. Euhmmm, meestal dan.  
 
Nahhh, respect voor het uitlezen, je bent er! En weet nu 
bijna álles over het leven van deze drie mommies. Graag 
gedaan. Volgende keer meer, maar dan over de anderen. 
We houden jullie natúúrlijk op de hoogte. Toedeloe. 
 
De OR 
 

  
 
ZIE VOOR MEER SCHOOLINFO 

www.kidscollegewilnis.nl 
 

   Wij zijn ook te vinden op facebook                 

http://www.kidscollegewilnis.nl/

