
NOVEMBER 2022  

 
WINTER IN AANTOCHT 

De bladeren vielen in rap tempo van de bomen. En voor je het 

weet, treedt de winter in. We hebben een speldenprikje van 

koning winter gekregen met nachtvorst rond 20 november. 

Over een maand (21 december) krijgen we de kortste dag, of 

de langste nacht, en dan is het ook officieel winter. Met die 

hoge gasprijzen houden we de deur van school in plaats van 

wagenwijd open maar wat meer dicht. Alle beetjes helpen. 
 

 
Foto: slaap- en werkplaats van sinterklaas 
 
NIEUWS UIT HET TEAM   
Zoals beloofd, hebben we u op 7-11-2022 geïnformeerd toen er 

iets ging  veranderen qua team. Onze directrice Angela van 

Scheppingen is op donderdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur 

op school aanwezig. Niet om directietaken op te pakken, maar 

om te wennen aan het geluid op school. Nu komt er wat 

uitbreiding: met ingang van maandag 28 november komt  ze op 

maandag en op donderdag van 9.00 tot 11.30 uur op school 

werken. We hopen op een goed verder herstel! 
 

Komende week kan juf Jessica haar werkzaamheden voor 50% 

doen, terwijl ze liever 110% aan de slag gaat. Soms lopen dingen 

anders dan we willen. Als team pakken we dit flexibel op.  

Met ingang van 1 december gaat juf Sabina niet 4 maar 3 dagen 

werken op onze school. Zo is er een betere balans tussen werk 

en gezin.  
 

Als interim-directeur merk ik op, dat elk teamlid zich voor de 

volle 100% wil geven om de kinderen verder te helpen. En als 

dat dan niet lukt om wat voor reden dan ook, dan doet dat van 

binnen pijn. Tot zoverre het nieuws uit het team. 

 

 

 

  
DE AGENDA 

 
 

KINDERPOSTZEGELACTIE 2022 

Ook dit jaar heeft onze groep 7/8 vol enthousiasme 

meegedaan aan de kinderpostzegelactie. Het was een groot 

succes. In het hele land waren kinderen weer bezig voor deze 

mooie actie en werd er in totaal meer dan 9 miljoen euro 

opgehaald. Onze klas heeft zich ook heel hard ingezet en heeft 

in totaal meer dan 3000 euro opgehaald voor het goede doel. 

Dat is bijna 150 euro per kind. Volgend jaar doen we zeker weer 

mee. Ik ben benieuwd of er dan weer zoveel geld opgehaald 

gaat worden... 
 
 

 
 

 
Noot van de directeur a.i.: Wij zijn een superschool met een 
gouden predicaat. Zie bijlage 1. 
 
 
 
 
 

Vr 2 december Pietengym 

Ma 5 december  Sinterklaasfeest 

Vr 9 december Paarse vrijdag 

Do 22 december Kerstviering 

Ma 26 december t/m  

Vr 6 januari 2023 

Kerstvakantie  

Ma 9 januari Eerste schooldag in 2023 



JARIGEN IN NOVEMBER 

12  Joey Vellekoop (8 jaar)  

15  Joyce Zum Vörde Sive Vórding (7 jaar) 

19  Jenthe van Pierre (9 jaar)  

23  Lieke Oudshoorn (6 jaar) 

24  Max de Vries (10 jaar)  

29  Aliano Pedro (9 jaar)  

 

 

 

 

TECHNIEKLES VLC 

Vrijdag 18 november zijn de leerlingen van groep 7/8 op 

bezoek geweest bij het Veenlanden College in Mijdrecht. In de 

MakerSpace kregen zij een superleuke techniekles, waarbij ze 

een eigen zenuwspiraal hebben gemaakt. Iedereen heeft zijn 

eigen creatie mee naar huis gekregen. 

 

KIDS COLLEGE IN BEWEGING   
Elke maand houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen 

op onze school. Ook deze keer gebeurt dat door een collage, te 

zien in de bijlage 2 “Gewoonte 2 Kids News” 
 

NIEUWS UIT DE OR 

Drukke maanden! Sinds augustus gaat de OR weer op volle 

kracht vooruit. Met het stijgende leerlingenaantal, is de OR ook 

flink aan het uitbreiden. En die hulp komt ontzettend goed van 

pas. Verderop lees je waar mee we nu eigenlijk druk zijn (mocht 

je twijfelen om deel te nemen, trek vooral aan onze mouw), 

maar eerst de nieuwe leden op een rij, welkom dames: Larissa, 

Erica, Daisy en Pamela. Komende nieuwsbrieven zullen we 

meer aandacht geven aan hun talenten! 
 

Aan het begin van het schooljaar of eigenlijk aan het einde van 

vorig schooljaar is er een belangrijk voorzittersstokje over-

gedragen. Na vijf jaar lang de grote lijnen uitzetten onder het 

genot van een biertje in de zon mogen Masha en Tineke het 

gaan proberen net zo goed te doen als Petra en Margret. We 

willen via deze weg Petra en Margret nogmaals bedanken voor 

hun tomeloze inzet onder het mom van “alles voor de 

kinderen”.  

In oktober stond de Kinderboekenweek centraal en heeft de OR 

de kinderboekenmarkt georganiseerd waarbij de kinderen zelf 

hun boeken konden kopen en verkopen. 
 

 
Wat was het druk en gezellig! Via een goeie deal werd ook “Blik 

op Hout” uitgenodigd om het boekenfestijn compleet te 

maken. Een gedeelte van de omzet van de winkel is naar Kids 

College gegaan net als een bedrag voor de bonnetjes actie bij 

Mondria. Op de jaarlijkse begroting wordt ook altijd rekening 

gehouden met nieuwe boeken voor de bieb, dankzij de 

opbrengt op het pleinfestival. Dus met grote trots presenteren 

wij de nieuwe boeken:  
 

 
 

De nachten worden langer en dat betekent dat de lieve man 

met de rode mijter weer naar Nederland komt. Gelukkig is de 

telefoonverbinding naar Spanje erg goed, dus is er ook dit jaar 

weer een passend cadeautje voor elk kind in een uitbundig 

versierde school. 
 

Vind jij het nou leuk om met cijfers te schuiven, je in te zetten 

voor te school, te bedenken hoe we de zorgvuldig geïnde 

centen met de torenhoge inflatie het beste in kunnen zetten?? 

Dan zijn we op zoek naar jou! Onze beste, toegewijde, 

fantastische penningmeester Gabrielle wil graag het stokje 

overdragen. Vanaf het nieuwe schooljaar zoeken wij een 

nieuwe penningmeester die ons budget kan bewaken! Schiet 

één van de leden van de OR aan op het schoolplein of mail naar 

or.kidscollegewilnis@vechtstreekenvenen.nl.  

 
SCHOOLHOND 

Onze schoolhond Pip is regelmatig op school. Wel houden we 

onze puppy in de luwte, zo kan ze goed wennen. Dat doet ze 

trouwens prima.  
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Daarnaast volgt Pip met juf Jannine de puppycursus. Daar doet 

ze het ook goed! Ze leert al eenvoudige commando’s en luistert 

en presteert vooral als ze beloond wordt met een puppy-

snoepje.  
 

Vrijdag 18 november was Kids4ward op school om lessen te 

verzorgen hoe om te gaan met Pip. Dat was leerzaam. Het 

duurt nog eventjes totdat Pip actief wordt ingezet binnen onze 

school, maar dat geduld brengen we wel op met z’n allen. 

 

 
 

 

 

 

GGD & Kwadraad 
Van de GGD regio Utrecht en van Kwadraad kwam ter elfder 
ure nog een nieuwsbrief binnen. Die hebben we als bijlage 3 
meegezonden. 
 
TENSLOTTE 
Elke keer weer rijd ik fluitend naar Kids College; dat is niet 

alleen vanwege zo’n lief hondje wat daar ronddartelt, maar 

door de positieve sfeer die het team ademt, zowel onderling 

als naar de leerlingen. En dat krijg je terug: een open en 

positieve houding van de kinderen naar jou als volwassene. 

Letterlijk en figuurlijk zie je de kinderen groeien. Prachtig om 

te zien!  
 

We gaan de laatste maand van dit kalenderjaar in. We hopen 

dat alle kinderen hun verstand gebruiken en zich niet inlaten 

met verkeerde dingen als illegaal vuurwerk. Daar heb ik, zowel 

in het voortgezet onderwijs als in het basisonderwijs,  heel nare 

dingen van gezien: van een brandplek in de nek tot het niet 

meer tot tien kunnen tellen op de vingers. Het uiterste noem 

ik dan maar even niet, dat betrof trouwens een volwassene. 

Nee, ik zit niet te somberen, maar ik weet dat er veel te 

verkrijgen is en kinderen overzien niet alle gevolgen.  
 

De komende tijd in december is er een van lichtjes in huis met 

warmte en gezelligheid, ook al kost dat licht en die warmte 

tegenwoordig een vermogen. Om die gezelligheid, die warmte 

in overdrachtelijke zin, dáár gaat het om! Elkaar omringen met 

naastenliefde. Dat wens ik iedereen toe.  
 

Mede namens het team een vriendelijke groet aan jullie 

allemaal! 

John Witvliet 
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