
  

 

 

Augustus 2022 

NIEUW SCHOOLJAAR  

De eerste schoolweek van schooljaar 2022-2023 zit er al 

weer op! Nadat iedereen genoten heeft van een 

zonovergoten zomervakantie was het fijn om alle kinderen 

weer op school te ontmoeten. Veel nieuwe gezichten 

waren er te zien. Wij hopen dat alle nieuwe kinderen en 

ouders zich snel thuis voelen op Kids College! 

 

NIEUWS UIT HET TEAM  

Zoals ik al eerder heb laten weten zal ik de komende tijd 

vervangen worden door John Witvliet. 

Hieronder stelt hij zich aan u voor: 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s),  

Mogelijk heeft u mij deze maandagochtend al op het 

schoolplein gezien. Hieronder stel ik me kort aan u voor. 

Mijn naam is John Witvliet en ik mag als directeur ad 

interim het stokje van juf Angela tijdelijk overnemen. Zelf 

ben ik gelukkig getrouwd en vader van vier volwassen 

kinderen. Al meer dan 25 jaar ben ik in het onderwijs 

werkzaam. Inmiddels heeft u gelezen, dat juf Angela het 

even rustigaan moet doen. Tot aan de komende 

herfstvakantie werk ik twee dagen op Kids College; dat zal 

voornamelijk in de eerste helft van de week zijn.  

Hopelijk hebben we samen – uw kind(eren), de teamleden 

en u zelf – een goede tijd en kan juf Angela na de 

herfstvakantie het stokje weer overnemen.   

 

Met vriendelijke groet,  

John Witvliet 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMERA’S 

Zoals u misschien al is opgevallen, zijn er in de 

zomervakantie op het schoolplein camera’s geplaatst. 

Deze camera’s zijn er alleen voor bedoeld om te 

voorkomen dat er op ons mooie schoolplein vernielingen 

worden aangericht door hangjongeren. Mocht dit nu toch 

gebeuren dan kunnen we bewijsmateriaal doorspelen naar 

de politie. Zo blijft ons mooie schoolplein ook echt mooi! 
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JARIGEN JULI                                                                                 

1    Din Buijs (12 jaar)                                                         

1              Teklewoini Fruy Tsaeda (12 jaar)                                     

8 Mike van der Post (9 jaar)                                                                

13     Thiago de Kok (6 jaar)                                                           

17    Janno Verwer (4 jaar)                                                                      

19    Sophie El Bonne (4 jaar)                                                                                                                           

20 Stella Weenink (11 jaar)                                                               

20  Wessel Weenink (11 jaar)                                                       

21  Meester Yannick (27 jaar)                                        

23            Safouan Imouhdine (9 jaar)                                              

25    Yassine Eldriny (4 jaar)                                                     

26  Miliano Pedro (5 jaar)                                                   

31  Julia Floor (6 jaar)                                                

JARIGEN AUGUSTUS                                                                                                                              

2 gymmeester Teun (22 jaar)                                                                                                                  

10            Aya Ali (6 jaar)                                                                                            

10    Wisentyt Blomont (8 jaar)                                                                                                                

13 Kay van der Graaf (6 jaar)                                                          

14 Romy Bruggeman (11 jaar)                                           

17  Jayden Kiyimba (4 jaar)                                                 

18    Jens burggraaff (5 jaar)                                                                      

23    Mees Hoogerdijk (4 jaar)                                                                                                                            

JARIGEN SEPTEMBER                                                                                

2    Xavi Mulckhuyse (5 jaar)                                                                                                                         

5 Isabel Hoogerdijk (10 jaar)                                                                

9    Juf Jessica (52 jaar)                                                              

10    Juf Sabina (40 jaar)                                                        

10 Bram van der Eijk (7 jaar)                                                      

11    Juf Lieke (22 jaar)                                                                     

18  Sanne Vieyra (5 jaar)                                                          

21  Siem Haveman (5 jaar)                                                       

27    Xiënna Vijent (5 jaar)                                                                      

29    Selena Jansen (6 jaar)                                                                                                                            

  

INFORMATIEAVOND 

Dinsdag 30 november bent u van harte welkom op onze 

informatieavond: 

19.00 uur: opening in de hal 

19.15 uur: ronde 1 in alle groepen 

19.45 uur: koffie/ thee 

20.00 uur: ronde 2 in alle groepen 

Beslis zelf op welk tijdstip u in de groep komt meeluisteren 

DE AGENDA 

Ma 22 augustus Start schooljaar 2022-2023 

Di 30 augustus Informatieavond 

Vr 2 september Project ‘Rampzalig 350’ 

In de week van 5 

september 

Omgekeerde 10 minuten 

gesprekken 

Wo 14 september Studiedag, alle kinderen vrij 

Ma 19 september 
GGD op school (5/6 jarigen en 

groep 7) 

Wo 28 september 
Techniekdriedaagse voor groep 7/8 

Start kinderpostzegels 

Ma 3 oktober Audit 

Wo 5 oktober 
Dag van de leerkracht! 

Start kinderboekenweek 

Ma 10 oktober schoolfotograaf 

Do 13 oktober Afsluiting kinderboekenweek 

Do 18 oktober 
muziekvoorstelling HOEHAA! Voor 

groep 1/2 

Ma 24 t/m vr 28 

oktober 
herfstvakantie 

Ma 31 oktober Studiedag, alle kinderen vrij! 

 

                                                                                 

KIDS COLLEGE IN BEWEGING    

Ook dit jaar houden we u natuurlijk weer op de hoogte van 

alle ontwikkelingen die spelen op Kids College. 

Voor dit schooljaar is dat o.a.: 

 Het kleine 

avontuur 

 Taal integreren in 

andere vakken 

 Rapportfolio 

 Cultuur met 

kwaliteit 

 The leader in me 

Al nieuwsgierig geworden? 

De komende maanden 

zullen we elke keer een 

onderwerp er uit lichten om uitgebreider over te vertellen. 
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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 

30 mei 2023 

26 juni 2023 

 

ZIE VOOR MEER SCHOOLINFO 

www.kidscollegewilnis.nl 
 

Wij zijn ook te vinden op Instagram en  
Facebook.                 

http://www.kidscollegewilnis.nl/

