
  

 

 

25 februari 2022 

NIEUWS UIT HET TEAM 

 Groep 1/2b heeft met juf Daphne gebeld. Niet 
zomaar bellen, nee videobellen. Juf Daphne heeft  
haar huis op Curaçao laten zien en vertelde dat 
het er heerlijk mooi weer is.  

De kinderen hadden een aantal vragen 
opgeschreven en hebben deze gesteld aan juf 
Daphne. Ze heeft verteld over de school daar en 
de kinderen in haar nieuwe klas. Ze mist Kids 
College en de kinderen van groep 1/2b wel. Wij 
missen haar natuurlijk ook. Gelukkig komt ze na 
de meivakantie weer terug! 

 Juf Mei-Lin was 12 februari jarig en dat vierde ze 
met de kinderen in de klas. Ze maakten er een 
gezellig feestje van! Eerst hebben de kinderen 
voor haar gezongen, “dat hoort erbij juf!”, 
superlief! Vervolgens mochten de kinderen een 
ontbijtkoek versieren met sprinkles en hebben ze 
voor één keertje in de klas geluncht i.p.v. op de 
gang! Dat vonden de kinderen ook wel erg 
speciaal! 

 
Tijdens de lunch hebben ze het erover gehad hoe 
oud ze morgen dan wel niet wordt. Eén iemand 
vond haar wel oud en zei dat hij dacht dat ze wel 
álle vingers van állebei de handen oud zou 
worden.   
 
 
Ze hebben toen besproken hoe oud dat dan is. 
Hoeveel zijn al je vingers bij elkaar? De conclusie 
was 10 en toen kwam de realisatie ook dat dat 
waarschijnlijk niet haar leeftijd was. Ze hebben 
samen geteld t/m 23 en kwamen erachter dat juf 
Mei-Lin dus wel twee keer alle vingers van allebei 
de handen plus nog 3 vingers oud was. Dat zijn 

wel veel vingers vonden ze!  Superleuk zijn 
zulke gesprekken en gelijk ook een extra 

rekenactiviteit  
 
 

 De leerlingen van groep 3/4 hebben het 
letterfeest gevierd! Groep 3 heeft alle letters nu 
geleerd en groep 4 kan alle hoofdletters goed 
schrijven. De leerlingen hebben dit gevierd door 
een letterspeurtocht te doen en het diploma in 
ontvangst te nemen. Bij een feest hoort ook wat 
lekkers. Vandaar dat alle leerlingen een 
kanjerstroopwafel kregen, want het zijn allemaal 
kanjers!  
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 De crealessen van juf Jessica stonden ook in het 

teken van ‘in beweging’. Zij heeft met de kinderen 

van groep 3 t/m 8 knikkerbanen gemaakt. De 

kinderen hebben veel pret gehad om de knikkers 

te laten rollen 

 

 Groep 7/8 is voor een techniekles naar het 

Veenlanden College geweest. Ze hebben iets 

gemaakt van bimetaal (2 soorten metaal). Ze 

moesten een motortje met allerlei draadjes 

aansluiten op andere materialen/onderdelen, 

zodat het proppelortje ging draaien.  Deze les 

werd gefilmd, binnenkort zullen we hiervan het 

eindresultaat kunnen bewonderen. 

JARIGEN MAART                                                                                 

2    Jelle Oudshoorn (11 jaar)                                                      

6 Sam Raftari Tangabi (5 jaar)                                                                

13     Jason Fares (9 jaar)                                                           

13     Milo Fares (9 jaar)                                                      

14   Daan Versloot (6 jaar)                                                          

19   Oggie Bogdanovic (9 jaar)                                                 

22    Liyam Chakroun  (6 jaar)                                                 

23  Noor Buijs (6 jaar)                                                               

24  Yuna van Pierre (11 jaar)                                                 

28  Sabir El Hadaoui (7 jaar)                                             

30   Job Hoogerdijk (12 jaar) 

NIEUWE CORONAREGELS 

Gelukkig zijn de coronamaatregelen weer versoepeld.      

Dit betekent op Kids College voor na de voorjaarsvakantie 

het volgende: 

 Ouders, leerkrachten en kinderen hoeven geen 

mondmasker meer te dragen. 

 Ouders, leerkrachten en kinderen hoeven geen 

1,5 m afstand meer te houden van elkaar. 

 Ouders mogen weer op het schoolplein komen. 

 De groepen mogen weer gemengd worden en er 

mag samen buiten gespeeld worden. 

 De Kinderen van groep 5 t/m 8 gaan zelfstandig 

door de hoofdingang naar binnen. 

 De leerlingen van groep 1/2 worden buiten op het 

schoolplein opgevangen en gaan gezamenlijk naar 

binnen. 

 De leerlingen van groep 3/4 gaan zelfstandig door 

de andere ingang naar binnen. 

 Ouders mogen weer in school. Dit betekent dat 

de biebmoeders, luizenmoeders en de ouderraad 

weer aan de slag kunnen! 
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 Vergaderingen van team, MR en OR mogen weer 

fysiek op school. 

 Excursies en andere uitjes onder begeleiding van 

ouders zijn weer toegestaan. 

 Alle externen zijn weer welkom op Kids College. 

 Oudergesprekken en ouderavonden op school zijn 

weer mogelijk. 

 Bij een besmetting kan men uit isolatie na 

minimaal 5 dagen (zonder klachten), maximaal 10 

dagen (met klachten) en 24 uur klachtenvrij. 

DE AGENDA 

Ma 28 febr t/m vr 4 

maart 
Voorjaarsvakantie 

Do 10 maart Junior Lighthouseteam 

Vr 11 maart luizencontrole 

Wo 16 maart 

Studiedag V&V  

Alle kinderen vrij 

Stemmen in school 

Vr 18 maart 
Opening schoolplein 10.00-10.30 

uur 

Do 24 maart Bureau Halt komt in groep 7/8 

Ma 28 maart 
Groep 5 t/m 8 krijgen een gastles 

over geld 

Wo 30 maart  De Grote Rekendag 

Di 5 april Nationale buitenlesdag 

Do 7 april Junior Lighthouseteam 

Vr 8 april Praktisch verkeersexamen groep 7 

Do 14 april Paasviering in de kerk 

Vr 15 t/m ma 18 april Paasvakantie 

Za 16 april 

Meester Yannick 

trouwt met juf 

Mara  

Wo 20 t/m vr 22 april Eindcito groep 8 

22 april Koningsspelen 

Ma 25 april t/m vr 4 

mei  
meivakantie 

Wo 27 april Koningsdag 

 

SCHOOLMELK                                                                                      

Schoolmelk is ondertussen uitgebreid van 2 

naar 3 dagen. Op maandag, dinsdag en 

donderdag wordt er melk aan de kinderen 

(die zich hiervoor hebben aangemeld) 

gegeven. Dit zijn ook precies de dagen dat we 

op Kids College schoolfruit aan de kinderen geven! 

 

KIDS COLLEGE IN BEWEGING    

 

Deze week zijn onze moestuinbakken geplaatst. 

De dagbesteding van de Buurderij was zo aardig om de 

bakken voor ons te bekleden met worteldoek en te vullen 

met aarde, waardoor de bakken klaar zijn voor gebruik. 

Groep 3/4 wordt de moestuinklas. Na de voorjaarsvakantie 

starten zij met tweewekelijkse lessen over moestuinieren. 

Deze lessen worden gegeven door Klaartje van De 

Woudreus. Van zaaien tot oogsten, de kinderen zullen van 

alles leren over natuur en hoe fruit en groente groeit. We 

hopen u snel een resultaat te kunnen laten zien/proeven! 

  

PROJECT “IN BEWEGING” 

In het kader van ons schoolbrede thema ‘in beweging’, 

kwam juf Maartje (gastdocent van Kunst centraal) bij 

groep 1/2 a en b in de klas. Zij kwam de kinderen dansles 

geven. De dansles sloot aan bij het bewegingsthema: de 

olympische winterspelen.                                                                   
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De kinderen vonden het erg leuk, maar ook nog wel lastig 

om goed de dansopdrachten te volgen. Ze hebben samen 

een bobslee na gedanst en geschaatst!  

In groep 3/4 is meester Jeroen gekomen om muziekles te 

geven. Met instrumenten hebben de kinderen allerlei 

geluiden van voertuigen nagebootst. De kinderen genoten 

zichtbaar van deze lessen.   

Ook hebben zij genoten van hun uitstapje naar………. 

Een vliegtuig van dichtbij  bekijken en er zelfs in mogen is 

wel super cool! 

De kinderen van groep 5/6 hebben dramalessen gevolgd 

bij juf Tamara. Ze hebben 

uitgebeeld wat de weg is 

die voedsel aflegt van je 

mond tot kont. 

Ook hebben de kinderen 

d.m.v. doen geleerd wat er 

met je eten gebeurd 

wanneer je het binnen 

krijgt en welke zintuigen 

geprikkeld worden met het 

consumeren van eten. 

Ook groep 7/8 is de afgelopen weken in beweging 

geweest! Zij hebben gastlessen gehad van Carlijn over 

mediakunst. De kinderen hebben geoefend met het maken 

van filmpjes met een greenscreen. De kinderen hebben 

uiteindelijk echte filmpjes opgenomen. 

 

De kinderen van groep 7/8 hebben het thema eten is 
energie. 
Ze hebben zelf eten bedacht, ingekocht en gemaakt op 
onze eigen verrijdbare keuken.  
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Op het menu 
stond voor de 
lunch bami, 
wraps met ei en 
kaas, broodjes ei 
en rijstvellen met 
groente en 
mihoen. Het was 
een gezellige 
chaos en ze 
hebben heerlijk 
gekookt en 
gegeten!  
 

Vandaag was de afsluiting van ons project. Alle kinderen 

hebben op het podium gestaan en hun kunsten vertoond 

die de afgelopen weken door de gastdocenten van Kunst 

Centraal ingestudeerd/ gemaakt waren. Van dans, muziek, 

dramatische vormgeving tot eigengemaakte filmpjes. Het 

was een gevarieerd programma en leuk om naar te kijken 

en luisteren. Job en Anouk hebben alle optredens als echte 

presentatoren aan elkaar gepraat!

 

De presentaties van alle kinderen op ons eigen Kids 

College podium is vandaag ook gefilmd door Kunst 

Centraal. Na twee filmdagen maken zij er een filmpje van 

ongeveer 3 minuten van. Wij zijn zeer benieuwd hoe ons 

project is vastgelegd. 

SCHOOLPLEIN                                                                                       

Het schoolplein wordt supermooi! Helaas is het door het 

slechte weer van de afgelopen tijd niet gelukt om vandaag 

het schoolplein te openen.  

 

In de voorjaarsvakantie wordt er hard doorgewerkt en de 

officiële opening zal 18 maart plaatsvinden.  

Om 10.00 uur krijgen we een dans workshop door Joyce 

Aarsman van Enjoy’s dance, daarna een korte speech van 

Angela (directeur Kids College), Alberta Schuurs 

(wethouder gezondheid) en Cees van Uden (wethouder 

jeugd) Natuurlijk wordt er ook een lintje doorgeknipt. 

Voor de kinderen zijn er deze dag nog een paar leuke 

verrassingen! 

Om 14.30 uur staat de Ouderraad op het schoolplein met 

wat te drinken, wij hopen dat alle ouders dan even gezellig 

met ons dit heugelijke feit willen vieren. 

  

VAKANTIES SCHOOLJAAR 22-23  

herfstvakantie    24 t/m 28 oktober 2022 

kerstvakantie     26 december t/m 6 januari 2023 

voorjaarsvakantie 27 februari t/m 3 maart 2023 

Pasen                             7 t/m 10 april 2023 

Koningsdag                   27 april 2023 

meivakantie                  24 april t/m 5 mei 2023  

hemelvaart                     18 t/m 19 mei 2023 

Pinksteren                         29 mei 2023 

zomervakantie            10 juli t/m 18 augustus 2023 
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STUDIEDAGEN 

Er zijn nog 6 studiedagen ingepland, te weten 

14 september 2022 

31 oktober 2022 

23 februari 2023 

24 februari 2023 

15 maart 2023 (V&V) 

26 juni 2023 

             

LENTESPELEN 2022     

Doe mee op zaterdag 26 maart met de lentespelen  

Het was de tweede keer dat we ons kersttoernooi hebben 

moeten annuleren vanwege de regels rondom de corona 

pandemie. We duimen met zijn allen ervoor dat we in de 

volgende kerstvakantie wel weer het beroemde 

scholenkorfbaltoernooi kunnen organiseren. Maar we 

laten dit jaar echt niet zomaar voorbij gaan! We gaan nu 

op ons eigen sportveld aan de Hoofdweg in Mijdrecht een 

lenteactiviteit organiseren.  

Geef je op en doe gezellig mee!  

Het programma voor die dag is als 

volgt : 

12:30 – 13:30 uur  Groep 1 en 2  

13:45 – 15:15 uur   Groep 3, 4 en 5 

15.30 – 17:00 uur  Groep 6, 7 en 8 

Met groep 1 en 2 gaan we spelenderwijs aan de gang met 

ballen en de korf en andere materialen.  We hebben 

gespecialiseerde trainers voor deze jongste groep, dus dat 

wordt voor ieder kind een gezellige en leerzame activiteit. 

De overige groepen krijgen eerst een clinic met daarbij 

behorende oefeningen om de kneepjes van het korfbalvak 

te leren en daarna gaan we echte partijtjes spelen. Lekker 

even sportief bezig zijn met een wedstrijdelement, wie wil 

dat nou niet? 

De kind(eren) graag in sportkleding laten komen. Voor 

drinken en wat lekkers wordt gezorgd.  

Wij willen natuurlijk van te voren een planning maken, 

vandaar dat inschrijving noodzakelijk is. 

Graag opgeven voor zaterdag 19 maart a.s. via:     

lentespelen@kvatlantis.nl  

Onder vermelding van voornaam en achternaam, school 

en groep. Ook kunnen op dit emailadres eventuele 

vragen (of opmerkingen) worden gesteld. 

Wij hebben er zin in! Jullie ook?  

 

Tot ziens bij korfbalvereniging 

Atlantis aan de Hoofdweg in 

Mijdrecht   

 

BIJBELVERHAAL  

Is er een God die het hoort als mensen bidden? En krijgen 

ze dan wat ze  vragen? We beginnen na de 

voorjaarsvakantie met het verhaal van Hanna. Als zij 

hardop bidt in de tempel, denkt de priester dat ze dronken 

is. Maar ze stort haar hart uit voor de Heer en wordt 

verhoord. Hanna krijgt een zoon, Samuël, die als klein kind 

de stem van God hoort. Later wordt hij een profeet: hij 

vertelt mensen wat God hen te zeggen heeft. Ook zalft hij 

een koning voor Israël.  

Een thema dat in deze verhalen 

terugkomt, is luisteren. Je kunt horen 

dat iets gezegd wordt, maar luister je er 

dan ook echt naar? Voor kinderen is dat 

een herkenbaar thema. Elke dag komen 

er veel geluiden op hen af; van 

leerkrachten, ouders, vrienden en 

vriendinnen, maar ook van influencers 

en beroemdheden. Nemen de kinderen 

alles aan wat er gezegd wordt? Hoe kiezen ze waar ze wel 

en niet naar moeten luisteren? En is er bij al die geluiden 

ook nog ruimte voor het geluid van verwondering en de 

hoop? Hopelijk kunnen de verhalen hen ook daarover aan 

het denken zetten. 

 

UIT DE OUDERRAAD (OR) 

Met goede voornemens het nieuwe jaar in, dus ook voor 

de ouderraad. Bij deze weer een wervelend stukje vanuit 

de club waar geen enkele vergadering saai is. Voor de 

ouderraad is dit nu even de ideale tijd. Even napuffen van 

alle inspanningen die geleverd zijn aan het einde van het 

kalenderjaar en voorzichtig vooruit kijken naar het einde 

van het schooljaar. Behalve voor één lid van de ouderraad 

voor haar is het nu de meest drukke tijd van het jaar 

Gabriëlle. Zij is al jaar en dag de penningmeester van de 

ouderraad en houdt dan ook streng toezicht op de 

budgetten die gemaakt zijn voor de activiteiten van het 

schooljaar. Meer dan eens moet zij de enthousiastelingen 

op de vingers tikken: “nee met de limo naar het 
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schoolreisje wordt echt te duur!”. Zij is verantwoordelijk 

voor het innen van het school en schoolreisje geld, waar 

de rest van de ouderraad zo 

creatief mogelijk mee om 

kan springen. In het 

dagelijks leven is zij moeder 

van Sander (groep 2) en 

Romy (groep 7), houdt ze 

van sporten en uitslapen. En 

zijn wij er achter gekomen 

dat fietsen nou niet echt 

haar ding is. Hoewel wij haar 

nooit op sjoemelen met cijfers hebben kunnen betrappen, 

was ze wel betrokken bij het “bingo-nummer-73-incident” 

van 2021. Hiervoor heeft zij echter een taakstraf gehad in 

de vorm van het vegen van het schoolplein. Want zo is 

Gabriëlle ook wel weer, die kruipt met groot gemak in elke 

rol die de ouderraad nodig heeft.   

Tegenover al deze ervaring zit 

er natuurlijk ook genoeg vers 

bloed in onze OR: Anette. Zij 

is sinds 2 jaar een echte 

manusje van alles gebleken in 

het team. Waar de roerige 

corona jaren veel roet in het 

organisatie talent gooide, 

kijkt zij naar wat er wel 

mogelijk is. Minstens zes keer 

bij de hema langs voor nieuwe sinterklaas versiering heet 

echt doorzettingsvermogen. Naast haar zoon Kai (groep 2) 

is nu ook haar dochter Fay (groep 1) op school te vinden. 

Op echte blunders hebben we haar nog niet kunnen 

betrappen tijdens haar korte carrière in de OR. Notuleren 

tijdens de vergaderingen leek een gemakkelijke taak voor 

haar, maar probeer maar eens 3 gesprekken tegelijkertijd 

gestroomlijnd op papier te krijgen!! Wij zijn benieuwd wat 

deze aanwinst nog in petto heeft voor de komende jaren, 

waar haar plantalent echt kan shinen zonder coronaregels.  

Komende tijd gaat de OR zich diep buigen over de 

activiteiten die nog op de planning staan tot de zomer, 

want we kunnen weer helemaal los met: koningsdag, 

schoolvoetbal, avond4daagse, schoolreisje en misschien… 

ja misschien… zal het dit jaar weer gaan lukken ?!? HET 

PLEINFEEST 

 

OUDERSLOKAAL  

16 Maart  Familie Festival DRV met Charlotte Visch 

Een volledig overzicht is te vinden 

op: https://derondevenen.ouderslokaal.nl/activiteiten 

 

ZIE VOOR MEER SCHOOLINFO 

www.kidscollegewilnis.nl 
 

   Wij zijn ook te vinden op facebook                 

https://ouderslokaal.us6.list-manage.com/track/click?u=bfe5d6c87d457e20eac1c4d72&id=a58c6a4e05&e=8e4471b8a5
https://derondevenen.ouderslokaal.nl/activiteiten
http://www.kidscollegewilnis.nl/

