
  

 

 

maart- mei 2022 

NIEUWS UIT HET TEAM  

GROEP 1/2 

Wellicht hebben de kinderen het thuis al verteld, maar 

groep 1/2 zijn met zijn allen op onderzoek uitgegaan op 

het plein! De juffen vertelden namelijk dat ze in de nacht 

geluiden hadden gehoord, harde bonken en zachte 

bonken, wat zou het kunnen zijn? Sommigen dachten dat 

het misschien boeven 

waren, anderen 

dachten dat het dieren 

geweest waren! Hier 

moesten we natuurlijk 

meer over te weten 

komen  dus zijn we 

samen met groep 1/2 b 

naar buiten gegaan en 

op het plein op zoek 

gegaan naar 

aanwijzingen.                                                               

Buiten kwamen de 

kinderen er al snel 

achter dat het voetsporen van dieren waren! Ze hebben in 

groepjes de verschillende voetafdrukken gezocht, 

gevonden en gefotografeerd met onze nieuwe tablets. Het 

was een groot succes en de kinderen waren mega 

enthousiast. Sommigen gingen zelfs nog verder op zoek 

naar sporen en andere aanwijzingen van de dieren tijdens 

het buitenspelen en ook de postbode en andere 

leerkrachten werden vol verwondering en enthousiasme 

ingelicht over de vondsten van de kinderen  (gelijk weer 

goed voor de mondelinge taalvaardigheid).                                                                 

Later op de dag hebben we de foto’s op de tablets 

bekeken en opgezocht van welke dieren deze afdrukken 

nou afkomstig waren. Het bleken dieren te zijn die 

voorkomen in de leefomgeving van de Native Americans. 

We leerden aan het einde van de dag nog dat de Native 

Americans ook sporen zoeken. 

 

 

GROEP 3/4 

Buitenlessen en 
bewegend leren Wij zijn 
er dol op! 
Groep 3/4 is druk bezig 
geweest met begrijpend 
lezen en spelling op ons 
plein. 

Komende 
weken 
wordt het 
steeds een 
beetje 
warmer. 
Wij zullen 
dan ook 
steeds 

vaker op het plein te vinden zijn om in buitenlucht les te 
geven. 
 
GROEP 5/6 

De kinderen zijn op 

slootsafari geweest. Met 

schepnetjes hebben ze kleine 

visjes en allerlei andere 

waterbeestjes gevangen Ze 

hebben zelfs een klein 

waterkreeftje gevangenen. 

Het was erg leuk en ze 

hebben ook nog eens een 

mooie vangst in een aquarium mee terug naar school 

genomen.  
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GROEP 7/8  

Groep 7/8 is op excursie naar de boerderij geweest. Ze 

kregen een rondleiding en hebben verschillende 

opdrachten gemaakt. Het was een leerzame ochtend. Ze 

hebben zelfs een kalfje geboren zien worden!  

 

                                                                                                         

CREA                                                                                                       

Juf Jessica is in haar creatieve lessen met de kinderen bezig 

geweest met dotpainting. Dotpainting 

(schilderen in stippen) is de traditionele 

teken- en schildertechniek van de 

Australische Aboriginals.                    

TECHNIEK                                                                                       

Meester Jan heeft de kinderen van groep 5/6 tijdens zijn 

techniekles opdracht gegeven een insectenhotel te 

bouwen. De kinderen maakten een bouwtekening. Daarna 

kregen ze een lat. Mooi om te zien hoe de kinderen aan 

het meten, zagen, boren en timmeren zijn.  

  

FORMATIE                                                                                              

Dit jaar een konden we vroeg de groepsverdeling voor 

schooljaar 2022-2023 aan u laten weten. 5 groepen, 5 

fulltime leerkrachten. Wij zijn hier ontzettend blij mee! U 

natuurlijk ook! 

PLEINFESTIVAL 

Vrijdag 24 juni zal 

het PLEINFESTIVAL 

van Kids College 

(eindelijk weer) 

plaatsvinden. 

Tijd: 17.00u tot 
19.30u.  
Thema: PROUD 
TO BE FOUT! 
Zet deze datum in 
jouw agenda en 
die van je familie, 
buren, vrienden 
etc.. 
Het zal weer een groot spektakel zijn met vermaak voor 
jong en oud met o.a. een LOTERIJ (met fantastische 
prijzen!), SPRINGKUSSEN, FOODS&DRINKS (tegen 
betaling), SPELLETJES...                                                                                                 
Dit feest wil je niet missen! De volledige opbrengst van het 
Pleinfestival wordt gebruikt voor aanschaf van nieuwe 
materialen en activiteiten voor de kinderen. Win-Win dus! 
Jij komt toch ook? 
 
Verdere informatie volgt! 
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HULP GEVRAAGD! WIJ ZOEKEN JOU! 
Om dit festival tot een succes te 
maken hebben wij jouw hulp 
nodig. Met bijvoorbeeld een 
tijdsblok hamburgers draaien of 
achter de bar zijn wij al blij! 
Wie O Wie?  
  
Stuur een berichtje 

naar or.kidscollegewilnis@vechtstreekenvenen.nl. 
Alvast heel erg bedankt! 

 
 
WIJ ZOEKEN JOU!   
Heb je oog voor detail, ben je niet vies van beestjes, lijkt 
het je leuk om deel uit te maken van een enig team en een 
heb je elke vrijdagochtend na een schoolvakantie een 
uurtje over? Top! Dan zijn wij als luizenpluisteam op zoek 
naar jou!  
 
Omdat het aantal leerlingen flink is toegenomen, is het tijd 
om het luizenpluisteam te upgraden. Nieuwe 
ouders/verzorgers die (vijf keer per schooljaar een uurtje) 
mee willen pluizen, zijn dus niet normaal welkom! Ervaring 
is geen pré, alles is te leren. Zèlfs luizenpluizen! 
 
Heb je interesse? Fijn! Alleen 
even een seintje aan Angela of 
één van de hoofdluizers Margret 
(moeder van Plien, gr.8) of Susan 
(moeder van Noor, gr.7 en Mees 
gr.4) dat je graag meedraait is 
voldoende. En twijfel je, een 
ochtendje proefdraaien mag 
altijd! Easy toch?! 
 
Wie weet zien we je binnenkort! 
Het luizenpluisteam 

 
MUZIEK VOOR IEDER KIND  

 

Groep 5/6 is gestart met het project ‘Muziek voor ieder 

kind’. Dit project begint met twee lessen Algemene Muzikale 

Vorming (AMV). Hierin beginnen de kinderen spelenderwijs 

met muziek maken. Ook maken de kinderen kennis met 

(blaas)instrumenten.                                                                     

Daarna worden er in kleine groepjes les gegeven door 

muziekdocenten van Viribus Unitis op een door de kinderen 

zelf gekozen instrument. De kinderen krijgen dit instrument 

mee naar huis, zodat ze thuis ook kunnen oefenen. Na tien 

weken worden de lessen op 7 juli afgesloten met een 

slotconcert. 

Ook al is het best lastig, de kinderen genieten van het samen 

musiceren.   

BOEKEN VOOR SCHOOLBIBLIOTHEEK 

Einde van het schooljaar is in zicht.  

en u kind heeft vast nog beter leren 

lezen. En mogelijk daardoor blijven er 

nu wat leesboeken in de kast staan 

die te makkelijk zijn of niet meer 

aansluiten bij de interesse van u kind. 

Zonde om weg te doen, maar wat 

kunt u er dan mee doen. 

De school zou er erg blij mee zijn als aanvulling voor de 

bibliotheek in school. 

Dus heeft u nog nette boeken. 
Vanaf AVI start tot niveau groep 8. 
Dan zouden deze boeken voor de kinderen een welkome 
aanvulling zijn in de bieb. 
 

PLASTC DOPPEN NIET, BATTERIJEN WEL                                            

Wij gaan stoppen met het sparen van plastic doppen, voor 

de blindengeleidehonden. Dit hebben we een aantal jaren 

gedaan, maar we hebben niemand meer die de doppen naar 

een ophaalpunt brengt. Daarom hebben we besloten te 

stoppen met het sparen van plastic doppen. 

We blijven nog wel oude batterijen inzamelen! 

mailto:OR.kidscollegewilnis@vechtstreekenvenen.nl
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JARIGEN APRIL                                                                                 

1    Lisa van der Eijk (12 jaar)                                                      

2              Féline van der Linden (4 jaar)                                     

4 Maysa Eldriny (7 jaar)                                                                

6     Avé de Bruin (5 jaar)                                                           

6     Thijs Hoogerdijk (8 jaar)                                                        

8 Mees Lenting (8 jaar)                                                          

8   Luca-Dani Rozekrans (7 jaar)                                    

13  Maeve van Egmond (4 jaar)                                     

18    Levi Bon (6 jaar)                                                                      

18    Noud Veerhuis (4 jaar)                                                                                                                           

22 Lazar Bogdanovic (11 jaar)                                                               

23  Thijs Haak (5 jaar)                                                       

23  Jimmy Mars (5 jaar)                                                              

24    Jan de Bruin (64 jaar)                                                     

27  Amber Rietveld (11 jaar)                                                     

29 Jannine Aafjes (30 jaar) 

JARIGEN MEI 

1    Imran El Hadaoui (12 jaar)                                                       

3              Lucas Bense (6 jaar)                                                                                            

7    Dewi Taat (12 jaar)                                                                                                                

9 Hazel Mae Cornelissen (5 jaar)                                                          

9 Michelle van Schaik (6 jaar)                                     

16  Eléna Bugdayci  (4 jaar)                                              

16    Gijs Haveman (10 jaar)                                                                      

16    Desiree Vis (11 jaar)                                                                                                                           

23 Mirte Oudshoorn  (9 jaar)                                                               

26  Julia Labohm (4 jaar)                                                       

26  Madelene Post (12 jaar)                                                              

26    Evi Strubbe (12 jaar)                                                     

27  Joy Maarman (13 jaar)                                                     

31 Xam de Koning (8 jaar) 

  

JARIGEN JUNI 

1    Sven Rijlaarsdam (5 jaar)                                                      

2              Kyler Schutten (8 jaar)                                                 

2 Rodi Zwietering (10 jaar)                                                                

6     Luc Vis (9 jaar)                                                                      

8     Noor Lenting (11 jaar)                                                        

10 Nolan Coquereau (6 jaar)                                                          

12   Lorenzo Vellekoop (5 jaar)                                                

12            Jax van Zweeden  (4 jaar)                                                 

17  Ilyas El Hadaoui (10 jaar)                                                    

20    Anouk Vellekoop (11 jaar)                                                                                                                                                                                             

21 Mats van der Tol (10 jaar)                                                               

27  Keo de Koning (6 jaar)                                                       

27 Angela van Scheppingen (49 jaar)                                                                                                         

29 Nikola Suljak (11 jaar)                                                                                                                        

DE AGENDA 

Ma 6 juni Vrij i.v.m. Pinksteren 

Wo 15 juni Groep 1/2a en 1/2b vrij 

Wo 15 t/m Vr 17 juni Groep 8 op schoolkamp 

Vr 17 juni Groep 1 t/m 7 op schoolreisje 

Vr 24 juni 
Meesters- en juffendag 

Pleinfestival (17.00 – 19.30 uur) 

Ma 27 juni Studiedag, alle kinderen vrij 

Ma 4 juli 

2e Rapport mee 

Eindmusical en afscheidsavond 

groep 8 

Do 7 juli 

Junior Lighthouseteam overleg 

Groep 5/6 geeft muzikaal 

slotconcert 

Vr 8 juli Laatste schooldag 

Ma 11 juli t/m vr 19 

augustus 

Zomervakantie 

Ma 22 augustus Start schooljaar 2022-2023 

                                                                                 

KIDS COLLEGE IN BEWEGING    

Kunst en Cultuur 

Het afgelopen schooljaar hebben Lieke, Angela en Sabina 

de ICC cursus gevolgd. ICC staat voor Interne Coördinator 

Cultuur. Deze cursus is inmiddels afgerond en er is een 

beleidsplan geschreven om het kunst- en cultuuronderwijs 

vorm te geven op Kids College. Momenteel geeft juf 
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Jessica de lessen creatief (ook wel "beeldend" genoemd) 

maar dat is niet het enige vak dat onder kunst- en 

cultuuronderwijs valt. Ook muziek, drama, literatuur, 

mediakunst, dans en cultureel erfgoed vallen hieronder. 

Deze vakken gaan we de komende jaren vorm geven op 

Kids College. Leerkrachten gaan zich specialiseren in een 

onderdeel van kunst en cultuur. Vervolgens gaan deze 

vakken een plekje krijgen in het rooster.   

Door het opstellen van onderzoeksvragen ontdekken 

leerlingen wat zij willen leren en wat ze hiervoor nodig 

hebben. De leerkracht begeleidt en stuurt dit proces. 

Uiteindelijk werken ze naar een presentatievorm toe om 

de anderen te vertellen (of te laten zien) wat ze hebben 

geleerd. Zo sluiten we optimaal aan bij wat de kinderen 

willen leren waardoor ze nog meer betrokken bij het 

leerproces zijn.  

Het werken vanuit een onderzoeksvraag hebben we 

afgelopen schooljaar ook gedaan tijdens de projectperiode 

"In beweging". De eindpresentatie van dat project kunt u 

bekijken via onderstaande link: 

https://vimeo.com/695715706 

 

OPENING SCHOOLPLEIN                                                                                        

Het is al weer een tijdje geleden, maar eindelijk was het 

dan zover…… de opening van het schoolplein. Eindelijk 

mochten de kinderen overal op spelen.  (Eerst moesten we 

namelijk alle keuringsrapporten van de speeltoestellen 

binnen hebben!) 

Het was een zonovergoten dag. Na een gezellige opening 

met een leuk dansje en wat officiële woorden en 

doorknippen van lintjes stormden de kinderen op de 

speeltoestellen 

af. Zo fijn om te 

zien dat de 

oudere kinderen 

de jongere 

kinderen dan 

helpen!   

Ook waren er 2 

fietsen op het 

schoolplein, waar 

de kinderen een 

lekkere smoothie 

bij elkaar konden 

trappen. 

Na school stond de Ouderraad nog met wat drinken en 

wat lekkers. Veel ouders, opa’s en oma’s kwamen even het 

nieuwe schoolplein bewonderen. Het was een gezellige 

drukte. 

Het schoolplein is dan ook supermooi geworden en de 

kinderen spelen er graag. Ook zijn er weer mooie 

leiderschapsrollen voor de kinderen uit voortgekomen.  

Het is goed om te zien dat er veel gebruik wordt gemaakt 

van het schoolplein. Jammer dat er toch ook weer 

individuen zijn die dingen slopen. Ik zat te wachten op een 

subsidie. Die is nu toegekend, dus de camera’s kunnen 

besteld worden. 

 

 

EINDCITO GROEP 8 EN KONINGSDAG                                                

Dit jaar viel Koningsdag samen met de laatste dag van de 

Eind Cito voor groep 8. Dat is natuurlijk super onhandig 

gepland voor de basisscholen. Vandaar dat Koningsdag dit 

jaar op Kids College vooral ’s middags gevierd is, want ’s 

ochtends was groep 8 nog geconcentreerd aan het werk.  

Alle kinderen hebben tussen de middag lekker patat 

gegeten. De ouderraad is druk aan het bakken geweest. ’s 

Middags hebben alle kinderen lekker spelletjes gespeeld 

en in het mooie weer genoten van ons nieuwe schoolplein. 

https://vimeo.com/695715706
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Ondertussen hebben we de uitslag van de Eind Cito 

binnen. Helaas hebben de leerlingen het landelijk 

gemiddelde niet gehaald, maar iedereen heeft gescoord 

wat er van ze verwacht werd. Juf Jannine had de kinderen 

weer van goede adviezen voorzien! 

 

MOESTUIN 

De eerste oogst!  
Groep 3/4 is onze moestuinklas. Zij dragen zorg voor onze 
schoolmoestuin en dat gaat ontzettend goed!  
Om de week krijgen ze 
een moestuinles van 
Klaartje en Fulla van 
NME-centrum De  
Woudreus . Tijdens 
deze lessen leren onze 
leerlingen op 
ontdekkende wijze 
meer over 
moestuinieren, natuur 
en gezonde voeding. 
Deze week werden de 
eerste radijsjes alweer 
geoogst en natuurlijk ook geproefd! 
 
BRUILOFT MEESTER YANNICK 
Vrijdag 16 april is meester Yannick met zijn Mara 

getrouwd. Dinsdagmiddag 19  april kwam het bruidspaar 

op school. De ouderraad had het plein super gezellig 

versierd. Alle kinderen zaten klaar en zwaaiden met hun 

eigen gekleurde bruiloftsvlaggetje.  

Er was ‘champagne’ en lekkere 

cakejes. Maar voordat we 

gingen proosten op het 

bruidspaar heeft juf Angela, die 

ambtenaar van de burgerlijke 

stand van Kids College was, 

Yannick en Mara nog in de echt 

verbonden. 

Natuurlijk 

mocht het ABC 

ook niet 

ontbreken. 

Groep 5/6 

deed dit 

hartstikke 

goed. Na alle 

cadeaus in 

ontvangst 

genomen te 

hebben deden 

Yannick en 

Mara samen 

nog een dans, waarna heel Kids 

College ging dansen.  

bruidskleding op school kwamen en 

dat we zo ook het mooie 

bruiloftsfeest met ze hebben mogen 

vieren. Wij wensen het bruidspaar 

voor de toekomst alle liefde, 

gezondheid en geluk toe.  

 

PS Stiekem zoenen werkt niet als de fotograaf achter je 

staat!  

 

PAASVIERING 

Dit jaar mochten we de paasviering weer in de kerk vieren. 

Na een (lange) wandeling kwamen we aan in de kerk waar 

al heel veel belangstellenden zaten te wachten. 

De kinderen hebben zelf helemaal de dienst in elkaar gezet 

en elke groep liet wat zien of horen. De liedjes werden 

door iedereen uitbundig meegezongen. Tijdens de collecte 
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werd 156,80 euro opgehaald. We moeten nog ongeveer 50 

euro sparen, zodat onze sponsor kinderen in Indonesië  

volgend schooljaar weer naar school kunnen! Elke 

maandag kan hiervoor geld ingeleverd worden in een 

spaarpotje bij de leerkracht. 

 

 

DODENHERDENKING        

Anouk Vellekoop en Lisa van der Eijk 

hebben namens KIds College 

bloemen neergelegd bij het 

monument in Wilnis.  

Deze traditie willen we weer in ere 

herstellen. Elk jaar tijdens 

dodenherdenking in Wilnis willen we 

afgevaardigden van groep 7 en 

8 een bloemstuk laten 

neerleggen. Wij vinden het 

namelijk erg belangrijk dat 

kinderen leren stil te staan bij 

het verleden, maar daarbij ook 

leren kijken naar de huidige 

tijd.      

BIJBELVERHAAL                                                                                                 

Als Samuel oud geworden is, vragen de mensen in Israël 

zich af hoe het nu verder moet. De zoons van Samuel 

kunnen zijn taken niet overnemen. Daarom willen ze een 

koning, net als andere volkeren. ‘Maar God is toch onze 

koning?’ vraagt Samuel. Toch vertelt de Heer aan Samuel 

dat hij het volk zijn zin moet geven.                                              

Een tijdje later ontmoet Samuel een jonge man, Saul. Hij 

weet het meteen. Dit is de koning die God heeft 

uitgekozen.  

 

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 

 

 

STUDIEDAGEN 

Er zijn nog 6 studiedagen ingepland, te weten 

14 september 2022 

31 oktober 2022 

23 februari 2023 

24 februari 2023 

26 juni 2023 

 

De studiedag van Vechtstreek en Venen op 15 maart 2023 

gaat niet door. Hiervoor volgt nog een andere datum. 

Zodra wij die weten zullen we het gelijk communiceren. 
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UIT DE OUDERRAAD (OR)                                                                

Al druk kauwend op een kleurrijk geheel aan paaseieren 

schrijven wij weer een klein stukje vanuit de OR. Met deze 

keer in de hoofdrol de laatste kennismakingen met leden 

van ons team: Tineke en Marjolein. En daarnaast nog een 

kleine oproep voor het nieuwe schooljaar!   

Maar zonder al te veel gedraai.. tromgeroffel.. Tineke. Al 3 

jaar is zij vol overgave van 

alles en nog wat aan het 

regelen voor de OR. En dat 

is ook gelijk haar talent.. is 

er een probleem.. Tineke 

regelt het wel of organiseert 

het of plant het, kortom het 

komt altijd goed. In haar 

dagelijks leven organiseert, 

plant en regelt zij ook van 

alles voor haar twee 

kinderen Joey (groep 4) en 

Anouk (groep 7). In de 

avonduren is zij ook sportief 

bezig door een balletje te slaan op het volleybalveld en 

leert zij ook nog verder om nog beter te plannen, 

organiseren en regelen. Er valt altijd wat te lachen met 

Tineke, want de lijst met kleine blunders blijft maar 

groeien.  

Een andere vrolijke noot in ons gezelschap is Marjolein. 

Helaas zit nog maar 1 van haar dochters op het Kids 

College, Amber in groep 7. Maar zij is ook trotste moeder 

van Dewi die haar loopbaan op de basisschool al heeft 

afgerond. Marjolein is de spil in de communicatie met de 

supermarkt Jumbo in Wilnis, die eigenlijk altijd wel bereid 

zijn om iets leuks te 

sponsoren voor de 

activiteiten van school. 

Wie ingedeeld wordt 

tijdens het schoolreisje in 

het groepje van Marjolein 

zal moeten beschikken 

over een sterke maag. Het 

kan namelijk maar net zo 

zijn dat je je lunch nog 

een keertje mag  bekijken 

na een ritje in de 

achtbaan met Marjolein.  

Na al deze stukjes hebben jullie hopelijk een goed beeld 

van al het talent en de gezelligheid die de OR eigenlijk 

bezit. En voor komende schooljaren zijn wij weer opzoek 

naar opvulling voor de gaten die gaan vallen in onze 

onverwoestbare ketting. Ben jij iemand die het leuk vind 

om allerlei activiteiten voor de school te organiseren, 

plannen, regelen en niet geheel onbelangrijk uitvoeren 

meld je dan bij de voorzitters van onze club: Petra en 

Margret. Opgeven kan ook via de mail: 

or.kidscollegewilnis@vechtstreekenvenen.nl  Helaas is er 

maar beperkt plek en zullen we eventueel ouders moeten 

teleurstellen.  

 

TAALVISITE  

Vind je het leuk om voor te lezen aan kinderen? Of ken je 

misschien iemand die het leuk vindt?   

De Bibliotheek organiseert Taalvisite voor kinderen van 2 

tot 12 jaar die moeite hebben met taal. Als Taalvisite-

vrijwilliger ga je 15 keer één uur in de week bij een gezin 

op visite. Naast voorlezen doe je ook taalspelletjes en 

praat je met de kinderen om de woordenschat te 

vergroten. Meer informatie 

op: www.bibliotheekavv.nl/vacature-taalvisite  

Of stuur een mailtje naar: educatie@bibliotheekavv.nl 

 

ZIE VOOR MEER SCHOOLINFO 

www.kidscollegewilnis.nl 
 

   Wij zijn ook te vinden op facebook                 

mailto:or.kidscollegewilnis@vechtstreekenvenen.nl
http://www.bibliotheekavv.nl/vacature-taalvisite
mailto:educatie@bibliotheekavv.nl
http://www.kidscollegewilnis.nl/

