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En zo zijn we al weer aangekomen bij de laatst dag van het
jaar 2021!



Door de extra week kerstvakantie was het opeens een
abrupt einde van het jaar. Gelukkig hebben we het jaar
nog wel gezellig met elkaar kunnen afsluiten met een
kerstlunch, pyjamadag en oliebollen.
Het team heeft in de extra vakantieweek hard
doorgewerkt. We hebben naast de noodopvang weer veel
zaken met elkaar kunnen regelen. Ook hebben we het
online lesgeven alvast voorbereid. Al hopen wij natuurlijk
dat het na de kerstvakantie niet nodig is!

Wij wensen iedereen een fijne jaarwisseling en een
gezond, gelukkig, sportief en liefdevol 2022!
Wees lief voor elkaar en kijk goed naar elkaar om! We zien
jullie in het nieuwe jaar op maandag 10 januari hopelijk
weer op school.
NIEUWS UIT HET TEAM


In het jaar 2022 start Kids College met
schoolmelk. Deze melk wordt gesubsidieerd en
ontvangen wij gratis. In een volgende Kids News
zal ik u er meer over vertellen.
Om al het melk koel te kunnen bewaren zijn wij
op zoek naar een koelkast. Heeft iemand



misschien nog een koelkast die niet gebruikt
wordt? Kids College kan het goed gebruiken!
Het Sinterklasfeest
was weer erg
gezellig op Kids
College. Dit jaar zou
Sint met de
luchtballon op het
schoolplein landen.
Dit was helaas niet
helemaal gelukt,
want hij was geland
in het weiland van
Boer Jan. Gelukkig
had boer Jan wel even tijd om Sinterklaas naar
school te brengen met de tractor.

In groep 5 t/m 8 werden weer de mooiste
gedichten voorgelezen en surprises uitgepakt. De
kinderen hadden zich dit jaar weer overtroffen!
Tijdens de Kerstviering
heeft Mats voor de
kleuters kerstliedjes
gespeeld op zijn gitaar.
Dit was een groot
succes! Mats heeft
beloofd dit volgend jaar
weer te doen, maar dan
niet alleen met Kerst,
maar ook met
Sinterklaas.
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Dat zal bijvoorbeeld zichtbaar worden binnen de thema’s.
Deze willen we nog meer laten spreken, zodat het direct
duidelijk is aan welk thema we op dat moment werken. Op
deze manier worden de kinderen volledig
ondergedompeld in de leerdoelen die zij moeten behalen.

JARIGEN JANUARI
1

Dominik Suljak (9 jaar)

8

Kensi van Schaik (4 jaar)

9

Mathias de Kok (4 jaar)

16

Saar Haak (8 jaar)

21

Sara Aydemir (7 jaar)

25

Rafie Chakroun (9 jaar)

27

Catalina de Groot (4 jaar)

Ondanks dat we nog bezig zijn met het vormen van deze
visie, willen we ondertussen niet stilzitten. We zullen dus
stiekem na de kerstvakantie alvast beginnen met het nog
meer tot leven laten komen van het thema: ‘De
Olympische Winterspelen”. De schaatsbaan is er al!

DE AGENDA
Ma 27 dec t/m vr 7
jan

Kerstvakantie

Ma 10 jan

De school begint (hopelijk) weer

Ma 7 febr
Ma 21 febr
Vr 25 febr
Ma 28 febr t/m vr 4
maart

Groetjes,
Lisa en Mei-Lin

Start project “in beweging”
Start verbouwing schoolplein
e

1 rapport mee
Afsluiting project “In beweging “ en
opening nieuw schoolplein
Voorjaarsvakantie

KIDS COLLEGE IN BEWEGING
In het afgelopen halfjaar hebben wij de verkorte opleiding
tot Specialist Jonge Kind mogen volgen. Deze hebben wij
inmiddels succesvol afgerond. Tijdens de bijeenkomsten
hebben we veel geleerd over het jonge kind. Het ging van
de breinontwikkeling tot het inrichten van de hoeken in je
klas en het neerzetten van een beredeneerd aanbod
(d.w.z. dat het leeraanbod en de leeromgeving gebaseerd
is op de doelen). Aan de basis van dit alles ligt uiteraard
een visie.
Wij willen de komende tijd aan de slag gaan met het
vormen van een duidelijke visie voor het kleuteronderwijs
op Kids College, zodat wij daarna gericht aan de slag
kunnen gaan met het in de praktijk brengen van die visie.

PAARSE VRIJDAG
Ook in deze tijd is het belangrijk dat we stilstaan bij Paarse
vrijdag. De onderbouw heeft dit gedaan aan de hand van
een prentenboek dat speciaal is geschreven voor Paarse
vrijdag In het verhaal kwam naar voren
dat ieder gezin uniek en bijzonder is,
in welke samenstelling dan ook. Zoals
een kleuter mooi verwoordde: “Paars
is dus een beetje de kleur van de
liefde!”
In de bovenbouwe werd er geluisterd naar een gastspreker
die sprak over dat je mag zijn wie je bent. Hierna werd
over dit onderwerp nog even nagepraat in de klas.
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BIJBELVERHAAL

SCHOOLPLEIN

In de eerste weken van het nieuwe jaar lezen we uit de
evangelie van Marcus. Marcus vertelt over Johannes de
Doper die mensen doopt in de woestijn en vertelt dat er
na hem iemand komt die groter zal zijn dan hij. In de
hoofdstukken daarna horen we hoe Jezus langs het meer
van Galilea trekt en vandaar verder gaat door het land.
Steeds meer mensen horen over hem en sluiten zich bij
hem aan. Allemaal krijgen ze van dichtbij te zien wat het
betekent dat God naar mensen omziet.

Eindelijk is het dan zover……………..

KERSTLUNCH

Wij hebben er al zin in!

“De buurvrouw” had voor ieder kind een tasje gemaakt
met een belegd bolletje, een melkbroodje, een mandarijn
en nog wat andere lekkere dingen. Donderdag 16
december was een gezellige boel op Kids College. De
kinderen hebben in hun mooiste kleding lekker gegeten!

PYJAMADAG
Vrijdag 17 december was opeens de laatste schooldag van
2021.
Zoals traditie is op Kids College hebben we deze dag
gezellig in pyjama met elkaar doorgebracht. Even Lekker
relaxen, een
filmpje kijken
en natuurlijk
de heerlijke
oliebollen van
de Ouderraad.
Waar zouden
we toch zijn
zonder de
enthousiaste
organiserende en helpende handjes van de Ouderraad.
Ook voor alle inzet tijdens dit jaar weer alle lof! Bedankt!

het nieuwe schoolplein komt eraan! Na heel lang flessen
sparen, subsidies aanvragen en acties uitvoeren hebben
we het benodigde geld bij elkaar. Op 7 februari gaat er
gestart worden met de grote verbouwing van het
schoolplein. Dit zal ongeveer 3 weken in beslag nemen.
Op 7 februari starten we ook met ons project “in
beweging”. Niet alleen gebeurt er veel op ons schoolplein
ook in school op het gebied van muziek, drama, dans en
mediakunst gaat er die drie weken veel gebeuren!

INTERACTIEVE KERSTPOSTER
Vanuit Team Sportservice maken wij iedere vakantie een
boek/uiting voor kinderen, zodat zij ook in de vakantie
actief en gezond bezig kunnen blijven. Nu de kinderen
eerder kerstvakantie hebben en meer thuis zullen zijn, is
dat nog belangijker geworden.
De interactieve kerstposter: ‘Op reis met de kerstman’ van
dit jaar staat in het teken van kerst vieren in zes
verschillende landen. Ieder land heeft zo zijn eigen
kerstgewoontes en gebruiken. Door middel van de
interactieve poster, gaan de kinderen langs de
verschillende landen. In ieder land is een weetje,
een workout en/of een gezond gerecht te vinden. De
activiteiten zijn laagdrempelig en in om het huis uit te
voeren.
Klik op deze link en je opent de
poster: https://indd.adobe.com/view/34a019bc-78dd4d8a-a5e1-d7e6088c261b
(De poster werkt het beste op een laptop.)
Ik wens iedereen een hele fijne, actieve kerstvakantie!
Met vriendelijke groet,
Ilse van Kippersluis
Buurtsportcoach
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SCHOLINGSPROJECT BALI
Hier een berichtje van scholingsproject Bali over onze
kinderen Aulia en Putra:
We zijn heel blij dat jullie Aulia en Putra willen helpen om
naar school te gaan. Scholingsproject Bali en Stichting
Wees een Kind gaan samenwerken om te zorgen dat het
werk van Tjeerd kan worden voortgezet in de toekomst.
Wij hebben zelf een kindertehuis in Malang (Oost Java) en
zijn ontzettend blij dat er nu ook steun is voor een paar
kinderen in Malang wat betreft hun onderwijs.

In Indonesië is er de merkwaardige regel dat het kind
alleen naar de lagere school kan als zij een diploma van de
kleuterschool hebben. Echter wordt de kleuterschool niet
gesubsidieerd en moet men inschrijfgeld en schoolkosten
betalen. Er is dan ook een groot verschil in kleuterscholen.
En het gebeurt vaak dat kinderen pas op een oudere
leeftijd of niet naar de kleuterschool gaan omdat de
ouders geen geld hebben.
Op dit moment gaan de kinderen in Indonesië niet alle
dagen naar school vanwege Corona, voor de andere dagen
krijgen zij werk mee naar huis.

Aulia Izzatunnisa Ramadhani, geboren Malang, 24 juni
2016, Zij zit nu in groep 1, dit wordt in Indonesië nog de
kleuterschool genoemd. Zij heeft een vader en moeder, de
vader Dwi werkt als parkeerwachter. Dit houdt in dat
hij langs de weg staat en op de auto past als iemand zijn
auto parkeert, hij krijgt daar dan wat geld voor. De moeder
is net begonnen met het werken in een sigaretten fabriek.
Aulia heeft nog een jonger broertje.

Putra Aditia, geboren Malang, 8 oktober 2015. Hij zit nu in
groep 2. Ook Putra heeft een vader en een moeder. Zijn
vader Sutrisno is portier maar in deze Corona tijd heeft hij
geen werk meer. De moeder Ribut Rahayu maakt thuis
snacks en probeert dit op straat te verkopen. Putra heeft
een oudere zus.
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GMR

De GMR van Vechtstreek + Venen zoekt een
nieuw ouderlid. Past dit bij jou, meld je dan aan!
De Gezamenlijke Medezeggenschapsraad (GMR) van
scholenstichting Vechtstreek + Venen
heeft een vacature voor een ouderlid. De GMR bestaat uit
4 ouders en 4 personeelsleden en de zittingsduur is in
principe drie jaar. GMR-leden hebben recht op scholing,
die zowel over de inhoud als over het proces van
medezeggenschap kan gaan.

sommige punten heeft de GMR adviesbevoegdheid, op
andere punten instemmingsbevoegdheid. Dit kan gelden
voor de gehele GMR of voor één van de geledingen
(personeel of ouders). Op schoolniveau komen
onderwijskundige en organisatorische zaken aan de orde
in de Medezeggenschapsraad (MR) van een school.
Schooloverstijgende thema’s worden in de GMR met het
college van bestuur besproken.
KOOKWORKSHOP MACARONS BAKKEN

Ben je in voor:
- het leveren van input in het belang van onze leerlingen
en leerkrachten;
- inhoudelijke discussie ter verbetering van het
schooloverstijgende beleid;
- het zijn van sparringpartner voor het college van
bestuur?
Ben je daarnaast bereid om:
- tijd vrij te maken voor de 16 scholen binnen de stichting
Vechtstreek + Venen (hier staat een financiële vergoeding
tegenover);
- 8 vergaderingen per schooljaar in de avonduren bij te
wonen, digitaal of wanneer mogelijk op ons
stichtingskantoor in Breukelen;
- je in te lezen in documenten en beleidsstukken?
Dan is dit je kans om je aan te melden voor de GMR!
De GMR ontvangt graag een korte mail met daarin een
omschrijving wie je bent en waarom je in de GMR wilt.
Reageren kan tot uiterlijk 15 januari 2022 door te mailen
naar
gmr@vechtstreekenvenen.nl .
Heb je vragen?
Dan kun je contact opnemen met Femke Goedendorp,
secretaris van de GMR. Je kunt mailen naar
gmr@vechtstreekenvenen.nl of bellen naar 06-24554617.
Over de GMR:
De GMR is een beleidsorgaan dat zich bezighoudt met
zaken die bovenschools geregeld zijn of die van belang zijn
voor alle scholen of een meerderheid van de scholen. Op

ZIE VOOR MEER SCHOOLINFO
www.kidscollegewilnis.nl

Wij zijn ook te vinden op facebook

