
OKTOBER 2022  

VAN ZOMER NAAR HERFST 
Wat een overgang: van een warme en droge zomer naar een 

herfst die meteen al bakken met regen bracht. Zo erg, dat we 

op school last hadden van lekkages. Inmiddels zijn die 

verholpen, zodat bij een volgende plensbui wij het in de 

school droog houden. De temperatuurswisseling zorgde er 

ook voor dat we extra bezoek kregen van wespen met name 

in het lokaal van groep 3/4. Juf Lieke is toen tijdelijk naar het 

lokaal aan de andere kant van het schoolgebouw verhuisd. 

Ook deze diertjes vinden we gelukkig niet meer terug in het 

lokaal. En zo zijn we – al doende met velerlei, iets daarvan valt 

hieronder verder te lezen – beland aan de vooravond van de 

herfstvakantie. 

 

 
 

NIEUWS UIT HET TEAM   
De situatie qua team is niet veranderd ten opzichte van de 

vorige Kids News. In de vorige Kids News hebben we beloofd, 

dat als er iets te melden is, we dat natuurlijk zo snel mogelijk 

doen. Aanvankelijk dachten en hoopten we, dat ik – John 

Witvliet – tot aan de herfstvakantie Angela van Scheppingen 

zou vervangen. Het herstel van Angela gaat echter niet zo snel 

als gehoopt. Dus de komende weken is de leiding van de 

school nog in handen van John als interim-directeur. Soms is 

Angela op school, zoals bij het maken van de schoolfoto’s, en 

dat is natuurlijk fijn! Kids College is “haar lust en haar leven”, 

dus we hopen dat ze voorspoedig en goed herstelt. Is er 

nieuws, dan verneemt u dat. 

 

 DE AGENDA 
 

KIDS COLLEGE IN BEWEGING   
Elke maand proberen we u op de hoogte te houden van de 
ontwikkelingen op onze school. Deze keer gebeurt dat door 
een collage, te zien in de bijlage “Gewoonte 1 Kids News” 
waarin foto’s en tekst aangeven dat we ons ontwikkelen in 
onze gewoonte 1: wees proactief.  

 
SCHOOLMELK 

In de week van 7 november 2022 start het 
uitdelen van (gratis) schoolmelk weer. 
Evenals vorig schooljaar wordt ook dit 
schooljaar gedurende 20 weken twee keer 
per week schoolmelk gegeven. Fijn dat dit 
dit jaar weer kan!  
Wilt u uw kind(eren) weer een beker 
meegeven met een deksel erop?!  
Alvast bedankt! 

Ma 24 t/m vr 28  
oktober 

Herfstvakantie 

Ma 31 oktober Studiedag, alle kinderen vrij! 

Ma 31 oktober Informatieavond groep 8 over 
voortgezet onderwijs  
(Aanvang 20:00 uur) 

Woe 2 november Ouderavond schoolhond 
(Aanvang 20:00 uur) 

Do 3 november Trefbaltoernooi groep 7-8 

Ma 7 november Start schoolmelk 

Vr 18 november Schoolhond lessen Kids4ward  

Vr 25 november Pietenmorgen groep 1 t/m 4 

Vr 2 december Pietengym groep 1 t/m 8 

Ma 5 december  Sinterklaasfeest 

Do 22 december Kerstviering 



JARIGEN IN NOVEMBER 

1    Finn Cuvelier (8 jaar)  

2    Phileine Kreemers (5 jaar) 

14  Elay de Lisle (5 jaar)  

14  Marit van der Wilt (9 jaar) 

16  Finn Gozems (5 jaar)  

23  Dex Groenewegen (5 jaar)  

 

 

 

 

SCHOOLHOND 

Via Kids News en via de email hebben we u op de hoogte 

gehouden van de ontwikkelingen rondom de schoolhond.  

Dat de naam ”Pip” is gekozen, is ook wel duidelijk.   

Uiteraard wordt er rekening gehouden met kinderen die bang 

zijn voor honden en met kinderen die allergisch zijn voor 

honden. Ten eerste is er gezorgd voor een hypoallergene 

hond (waar weinig last mee is qua allergieën), en als we weten 

welke leerlingen last hebben van allergieën, worden die extra 

in de gaten gehouden.  

En… kom vooral op woensdagavond 

2 november om 20:00 uur naar de 

ouderavond, dan wordt er ook 

informatie gegeven over de 

schoolhond en wat ermee 

samenhangt.  

 

KORFBALTOERNOOI 

Op woensdag 28 september hebben de Kids College 
korfballers van groep 5/6 bij korfbalvereniging De Vinken een 
toernooi mogen spelen. Met z'n vieren (Nikki, Jordi, Safouan 
en Xam) mochten ze spelen namens school. 
 

 
 
Om half twee werd er door de vier talentjes begonnen met 
oefen schieten op de korf om vast een beetje in te komen. In 
vijf minuten tijd hadden ze al 13 doelpunten gescoord. 
Even kort met het team bij elkaar om de spelregels door te 
nemen en de tactiek te bespreken en daarna op naar de 
eerste wedstrijd. 

 

Beker met deksel!!! 

 
 

Meteen een spannende lastige wedstrijd, maar de tactiek 
besprekingen zorgde voor goed verdedigend werk waardoor er 
met 2-0 gewonnen werd. Er werd uitbundig gejuicht na het 
laatste fluitje van de scheidsrechter en we konden met de 
eerste overwinning op zak naar onze lekkere koude limonade. 
Even 10 minuten vrij om nog wat te oefenen met gooien, 
vangen en tactisch vrijlopen en daarna naar de tweede wed-
strijd. Met wat grote tegenstanders tegenover ons leek het een 
lastige wedstrijd te worden, maar met luid aanmoedigen van 
ons meegekomen publiek werd het in de laatste minuut toch 
5-5. Wat was het spannend maar toch ook leuk. Al snel hadden 
de kids uitgerekend dat als ze de laatste wedstrijd zouden 
winnen dat ze dan wel eens naar de finale door zouden kunnen 
gaan. 
Onder het genot van een koekje en een extra snoepje werden 
door de kids zelf de laatste details besproken en daarna gingen 
ze er helemaal voor. Deze laatste poule wedstrijd werd 
daardoor ook gewonnen. Het was niet makkelijk maar 5-3 was 
voldoende om als eerste in de poule te eindigen. 
Met op de achtergrond het gerommel van het naderende 
onweer en de gitzwarte regenwolken klonk het fluitsignaal 
voor de start van de alles beslissende finale wedstrijd. Wat was 
het spannend en wat werd er door alle vier super enthousiast 
gejuicht bij ieder doelpunt dat ze scoorden. 
 

 
 

Met een 6-2 overwinning sloten ze deze super gezellige middag 
af op een schitterende eerste plaats. Even snel de prijs nog in 
ontvangst nemen en een leuke foto maken en daarna precies 
voor de eerste regendruppels naar binnen met een lekker zakje 
welverdiende chips. 
We hebben een super leuke middag gehad en hopen volgend 
jaar op nog meer teams! 
 
TENSLOTTE 
Iedereen een heel fijne herfstvakantie toegewenst! 
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