
 

SEPTEMBER 2022 

DE EERSTE WEKEN   
De eerste schoolweken van het nieuwe schooljaar zijn al 

weer voorbij. Wat een overgang! Qua weer zijn we van warm 

en droog zomerweer overgegaan naar kil en nat herfstweer. 

En wat maken de kinderen een ontwikkeling door! In het 

algemeen wordt het afscheid nemen een gewoonte en gaat 

ieder kind, ook de kleinste, op een kalme manier de school 

binnen. Zo zien we dat we weer gewend raken aan het naar 

school gaan en dat we ons thuis voelen op school. 

 

 
TERUGBLIK INFORMATIEAVOND 
Er is een informatieavond geweest op dinsdag 30 augustus. 

Meester Jan heeft de avond ingeleid. Er werd goed geluisterd 

en begrip getoond voor de situatie waarin de school zich 

bevindt.  

Op dinsdag 6 en woensdag 7 september waren er de ouder- 

gesprekken. Vele ouders zijn de school binnen gelopen en 

hebben een gesprekje met de groepsleerkracht gehad. Na 

een schooldag is zo’n avond best intensief. Dat kost energie, 

maar het geeft ook energie! Als directeur ad interim heb ik 

vooral blije gezichten gezien van ouders die ook hebben 

gemeld, dat ons Kids College “knus” is, klein maar fijn, 

gezellig, overzichtelijk en veilig. 

 

NIEUWS UIT HET TEAM   
De situatie qua team is niet veranderd ten opzichte van de vorige 
Kids News. Als er iets te melden is, doen we dat natuurlijk zo snel 
mogelijk. 
 

DE AGENDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

KIDS COLLEGE IN BEWEGING   
Vorig schooljaar zijn wij op school gestart met The Leader in Me. 

De doelen die het team gesteld heeft voor het aankomende 

schooljaar is dat we er samen voor gaan zorgen dat The Leader in 

Me zichtbaarder wordt in school en dat de leerlingen meer een 

schoolbrede leiderschapsrol gaan vervullen. Hiervoor hebben wij 

de hulp ingeroepen van de leerlingen.  

 
Graag stellen wij aan u voor: Het Junior Lighthouse Team! 

Ma 3 oktober  Audit 

Woe 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! 

Woe 9 november Nationaal schoolontbijt 



Het team bestaat uit Levi en Maysa (groep 3/4), Mike en Mats 

(groep 5/6), Amber en Stella (groep 7/8). Zoals het Junior 

Lighthouse Team zelf zegt: "Wij zijn goed in samenwerken, 

plannen en creatief denken. Daarnaast hebben wij de witte pet 

op, kunnen we goed naar elkaar luisteren en zijn we proactief. 

Dé eigenschappen die ervoor gaan zorgen dat dit een succes 

wordt." 

 

 
 

Dit team gaat het komende half jaar aan de slag met het 

omschrijven van schoolbrede leiderschapsrollen en de 

sollicitatieprocedure uitzetten. Zij zullen in de groepen gaan 

vertellen wat de rol inhoudt en wat je daarvoor moet kunnen. 

Ook gaan zij met de verschillende groepen in gesprek over hoe 

we The Leader in Me zichtbaarder kunnen maken in de school. 

Het eerste idee is al bedacht: Er worden foto's gemaakt van 

kinderen die de gewoonten hebben laten zien in hun gedrag. 

Deze foto's worden in de boom gehangen in de hal om dit aan 

andere kinderen te laten zien. De eerste gewoonte is 'Wees 

proactief'. Het Junior Lighthouseteam is al heel proactief 

geweest met het bedenken van ideeën, zoals u kunt zien op de 

foto. Dit is dan ook de eerste foto die in de boom hangt. Ook 

zal er iedere maand in de Kids News een gewoonte aan bod 

komen. Wij houden u van de vorderingen op de hoogte!  

 

JARIGEN IN OKTOBER  

2     Esmee van der Wilt (12 jaar) 

7     Fernanda de Zwart (9 jaar) 

11   Ties Gille (6 jaar) 

11   Yasmijn Vis (11 jaar) 

13   Jill Koster (8 jaar) 

14   Yente van Beusekom (5 jaar) 

15   Sepp Vernooij (7 jaar) 

16   Jordy Daelman (10 jaar) 

17   Jessey Taat (11 jaar) 

20   Mikkel Wennekes (5 jaar) 

30   Mark van der Eijk (10 jaar) 

31   Fae van der Graaf (5 jaar) 

   

 

 
VANUIT DE OR 

Ook de OR is na die fijne zomer weer gestart en draait inmiddels op 

volle toeren. As we speak zitten we vol in de voorbereidingen voor de 

activiteiten zoals de schoolfotograaf, Kinderboekenweek en het 

sintfeest! Druk zat weer. Extra fijn (= veel te zacht uitgedrukt) dus dat 

we een aantal nieuwe leden aan het OR-team hebben mogen 

toevoegen! Volgende Kids News stellen we ze uitgebreid aan jullie 

voor. 

De ouderraad 

 

ONTRUIMINGSOEFENING 

Op woensdag 31 augustus om 09:00 uur hebben we een ontruimings-

oefening gehouden. Deze eerste oefening van het schooljaar is altijd 

een aangekondigde oefening. Datum en tijdstip zijn vooraf bij de leer-

krachten bekend, zodat zij nieuwe leerlingen kunnen voorbereiden. 

Zeker voor de kleuters is het fijn dat ze weten wat er gaat gebeuren. 

Twee minuten na het inschakelen van het ontruimingssignaal (de slow-

whoop) was iedereen buiten op de verzamelplek: alle leerlingen keurig 

bij de eigen leerkracht en ook de gasten die in school waren stonden 

buiten. 

Dertig seconden later hielden alle leerkrachten het groene vel papier 

omhoog. Het teken dat alle leerlingen zijn geteld en dat niemand in de 

school is achtergebleven. We kunnen terugzien op een goed gelopen  

ontruimingsoefening.  

In de loop van dit schooljaar gaan nog twee (onaangekondigde) 

oefeningen volgen. 

 

BRANDVEILIG 

Op 6 september is ons schoolgebouw 

door Veiligheidsregio Utrecht 

geïnspecteerd op brandveiligheid en in 

orde bevonden. 

 

SCHOOLFOTOGRAAF 
Maandag 10 oktober is het weer zover, de schoolfotograaf komt weer 

op school.  

Tijdens schooltijd worden alle kinderen op de foto gezet en worden 

klassenfoto’s gemaakt. Ook de broertjes en zusjes die op Kids College 

op school zitten zullen weer samen op de foto gaan. 

 

Mocht u kinderen hebben die niet op Kids 

College zitten en u wilt ze toch gezamenlijk op 

de foto, dan is er na schooltijd de gelegenheid 

om foto´s te maken van 14:00 tot 14:30 uur.  

Vanaf vrijdag 30 september zal er een 

intekenlijst hangen op het mededelingenbord 

bij de hoofdingang in het halletje. Daar kunt u 

inschrijven voor een fotomoment. Mocht de lijst vol zijn, dan kunt u 

uw gegevens achterlaten. Dan overleggen wij met de fotograaf. 

 

Een paar weken na het maken van de foto’s krijgt uw kind een 

formulier mee naar huis met een inlogcode en verdere informatie 

waar u de foto’s kunt bekijken en bestellen.  

 

Als bijlage kunt u de kledingtips vinden bij de achtergrond van dit jaar. 

 

 



SCHOOLHOND 

Aan het begin van jaar is er in het team een gesprek gevoerd 

over het hebben van een schoolhond. Wij vinden dit allemaal 

een ontzettend gaaf idee. Naast de gezelligheid en de  

verbinding die een schoolhond geeft, heeft het nog meer 

voordelen. Zowel de werkhouding als de concentratie 

verbetert als er een hond in de buurt is. De hond zou dus 

goed ingezet kunnen worden tijdens het zelfstandig werken. 

Zo vindt een hond het ook prima om voorgelezen te worden, 

waardoor het leesniveau van de kinderen zich kan 

ontwikkelen. Daarnaast is een hond erg goed voor de Sociale 

ontwikkeling. Leerlingen leren beter omgaan met hun 

emoties, hun zelfvertrouwen wordt groter en ze leren beter 

te communiceren, want je moet erg duidelijk zijn als je wil dat 

de hond luistert. 

Vanuit The Leader in Me zijn wij op school bezig met 

leiderschapsrollen en ook steeds meer met schoolbrede 

leiderschapsrollen. Bij een schoolhond ligt uiteraard ook een 

leiderschapsrol. De hond moet uitgelaten en verzorgd 

worden, dit vergroot het verantwoordelijkheidsgevoel bij 

kinderen. Genoeg mogelijkheden dus om de hond in te 

zetten in de school. 

Wij zijn ons aan het oriënteren door te kijken naar een nestje 

(met een hypoallergene vacht) en het plan te schrijven over 

hoe en hoe vaak we de hond in kunnen zetten in de klassen. 

Ook hebben we al contact gehad met een bedrijf dat ons 

hierin zou kunnen helpen. Zij  organiseren ook een 

ouderavond en gaan lessen geven aan de kinderen. Hopelijk 

kunnen we u binnenkort verder informeren! Heeft u nog tips 

of ideeën voor ons, laat het even weten! 

  
 

GGD & KWADRAAD 

Van de GGD en Kwadraad is ook een nieuwsbrief 

binnengekomen. Deze kunt u ook als bijlage vinden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECHNIEK DRIEDAAGSE 
Dinsdag 28 september zijn de leerlingen van groep 7/8 naar de 

techniek driedaagse in Aalsmeer geweest. De leerlingen werden 

netjes met een bus opgehaald die door de organisatie geregeld 

was. Zoals we gewend zijn van het evenement, was alles weer tip 

top geregeld. Talloze activiteiten om te doen en de leerlingen 

keken hun ogen uit. Sommige kinderen hebben met behulp van 

begeleiders dingen gemaakt, zoals een autootje van ijzer dat 

vastgemaakt moest worden met moeren en bouten. Wat leuk dat 

ze dat dan ook gewoon mogen meenemen naar huis toe. Voor 

ouders die ook geïnteresseerd zijn, is er altijd nog een open avond 

die gratis te bezoeken is. Al met al dus weer een heel geslaagd 

evenement. Er wordt nu al uitgekeken naar volgend jaar. 

 

 

 

TENSLOTTE 

U en jullie allemaal een vriendelijke groet van het Kids 
College team! 
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