
JANUARI 2021  

HET NIEUWE KALENDERJAAR 

Was het bij het schrijven van de vorige Kids News koud, toen 

trad de dooi weer in. En nu: grijs en koud. Het weer is nogal 

veranderlijk. Maar wij blijven gelukkig hetzelfde! 

De eerste maandag na de jaarwisseling waren ook de ouders 

welkom in school. Even een bakkie koffie of thee. Even een 

praatje… Fijn als u er was!  

Fijn dat ook de OR (Ouder Raad) er was en nog steeds is en 

ook weer een leuk stukje heeft gemaakt voor in deze Kids 

News!  

 
NIEUWS UIT HET TEAM   
De eerste werkweek van januari was juf Lieke ziek. Ook nu was 

er gelukkig weer intern snel een oplossing gevonden.  

En vorige week is juf Jessica ziek naar huis gegaan. We weten 

niet hoe lang dit duurt. We wensen haar natuurlijk het beste 

toe.  

Juf Mei-Lin was donderdag en vrijdag ziek, hopelijk knapt ze 

snel weer op. Donderdag intern opgelost, vrijdag kwam een 

gekwalificeerde en gediplomeerde ouder voor de klas. Juf Mei-

Lin hoopte maandag weer aan de slag te kunnen, maar dat viel 

tegen. Voor die maandag hebben we – ondanks alle 

inspanningen – geen vervanging kunnen vinden. Maar dinsdag 

(en indien nodig woensdag) weer wel: een andere 

gekwalificeerde en gediplomeerde ouder. 

Even voor uw beeld: we proberen het eerst intern op te 

lossen, en dan gaan we op zoek naar een invalkracht die dit 

werk wil, kan en mag doen. Wat fijn dat we zulke mensen ook 

onder onze ouders hebben! 
  

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

op onze school. Ook deze keer gebeurt dat. Dit is te zien in  

bijlage 1.  

 

JARIGEN IN FEBRUARI 

2    Sam Treur (6 jaar)  

13   Mila van Leeuwaarde (6 jaar) 

17   Elena Meershoek (12 jaar)  

20   Nikki Wazied (9 jaar) 

23   Fthawit Fruy Tsaeda (6 jaar)  

24   Roy Zum Vörde Sive Vörding (11 jaar) 

25   Sander Bruggeman (7 jaar) 

 

 

 

 

 
 

 DE AGENDA 

 
 

ONTRUIMINGSOEFENING 

Op dinsdagochtend 10 januari j.l. hebben we onze tweede 

ontruimingsoefening van dit schoolseizoen gehouden. 

De leerkrachten wisten dat de oefening ergens deze dag zou 

gaan plaatsvinden, maar niet hoe laat. 

Rond half twaalf ging de slow-whoop in 

de school af. Een kleine twee minuten 

later stond de eerste groep, geteld en 

wel, op de verzamelplek. 

Nog een minuut later waren alle 

groepen buiten en was bij elke groep 

het groene kaartje omhoog gestoken: 

we zijn compleet, er is niemand achter 

gebleven in het gebouw. 

We kunnen terugzien op een geslaagde oefening. Ook de 

nieuwe leerlingen (kleuters) weten nu wat van hen wordt 

verwacht bij een ontruiming.  

In het voorjaar houden we nog een derde ontruimings-

oefening. Die wordt niet van te voren aangekondigd, ook niet 

bij de leerkrachten. 

(Tijdens die oefening moeten we er wel aan 

denken om ook Pip, onze schoolhond, 'mee 

te ontruimen'). 

 

 

 

Vr 10 februari Einde schoolfruit 

Di 14 februari Valentijnsdag 

Vr 17 februari 1e rapport mee 

Vr 21 februari  Inloopavond project 

Do 23 en  

Vr 24 februari 

Studiedagen team 

(de kinderen zijn vrij!!!) 

Ma 27 februari  

t/m  

Vr 3 maart  

 

voorjaarsvakantie 

Ma 6 maart 1e schooldag na 
voorjaarsvakantie  



RAPPORTFOLIO 
Op vrijdag 17 februari krijgen de leerlingen van Kids College 
hun eerste rapport van dit schooljaar mee. In de week daar-
na gaat u met de leerkracht(en) in gesprek over de ontwik-
keling van uw kind(eren) op school.  
Als u de rapportmap doorneemt zult u verschillen zien met 
voorgaande jaren: minder cijfers, meer grafieken. In dit 
artikel leggen wij u uit waarom wij deze verandering invoeren 
en hoe deze verandering er uit gaat zien. 
 
Het rapport zoals we dat gewend waren. 
Het rapport zoals u dat tot nu toe kreeg bestond uit een 
uitdraai uit ons leerlingadministratiesysteem en (vanaf groep 
3) ook een uitdraai met grafieken van het Cito 
leerlingvolgsysteem. 
 
De uitdraai uit ons leerlingadministratiesysteem vertelt u 
hoe uw kind ‘scoort’ op de drie gebieden: 
- sociaal-emotionele ontwikkeling  
- werkhouding  
- leren leren 
In de vorm van bolletjes is de ontwikkeling van uw kind 
zichtbaar op de verschillende onderdelen. Niets mis mee, 
dat houden we zo. 
 
Daarna volgde een deel waarin de resultaten van de 
verschillende schoolvakken zichtbaar werden. Vaak in de 
vorm van cijfers. Maar wat zegt zo'n cijfer eigenlijk? Dat 
onderdeel van het rapport gaan we stukje bij beetje 
veranderen. 
 
Dan nog de grafieken van het Cito leerlingvolgsysteem. De 
groeilijnen in deze grafieken maken de ontwikkeling van uw 
kind zichtbaar in een aantal vakgebieden zoals rekenen, 
spelling en lezen. Ouders, school en niet te vergeten de 
leerling zelf, krijgt inzicht in de gerealiseerde groei van het 
afgelopen half jaar. Gebaseerd op de Cito toetsen die twee 
keer per jaar worden afgenomen (februari en juni/juli). Ook 
dit onderdeel van het rapport blijft bestaan. 
 
Waarom het rapport gaat veranderen. 
U voelt het misschien al wat aankomen. We kunnen niet meer 
zo goed uit de voeten met de cijfers alleen. We vinden groei 
veel belangrijker. Want wat zegt zo’n cijfer eigenlijk? Als 
voorbeeld een leerling met een 7 voor rekenen. Beheerst 
deze leerling alle onderdelen van rekenen ‘ruim voldoende’? 
Of sommige onderdelen perfect (een 10) en andere 
onderdelen nog helemaal niet? Met als gemiddeld resultaat 
een 7. En is een 7 nou zo’n geweldige prestatie voor een heel 
goede rekenaar? Daar mag je echt wel wat meer van 
verwachten. Terwijl diezelfde 7 voor een zwakke rekenaar 
supergoed kan zijn. 
Kortom: Stukje bij beetje willen we de cijfers gaan vervangen 
door groeigrafieken. Hoe is de leerling het afgelopen half jaar 
gegroeid op allerlei gebieden? 
 
Wat er in het rapport gaat veranderen. 
Wat er precies gaat veranderen in het rapport hangt van de 
jaargroep af. We geven u een overzicht. 
Leerjaar 1 en 2. 
In de kleutergroepen wordt gewerkt met het 
observatiesysteem Mijn Kleutergroep. In dit systeem leggen 
de leerkrachten de vorderingen van uw kind vast voor de 
leerdoelen die in groep 1-2 aan de orde komen. Een 
overzicht van deze vorderingen zal onderdeel zijn van het 
komende rapport. 

 
 

 

Leerjaar 3. 
In groep 3 staat centraal het leren lezen en schrijven. We 
gebruiken daarvoor de methode Veilig Leren Lezen. Ook deze 
methode is voorzien van een observatiesysteem waarin de 
vorderingen van uw kind zichtbaar zijn. Een overzicht van deze 
vorderingen zal onderdeel zijn van het komende rapport. 
Leerjaar 4. 
In groep 4 starten de leerlingen met het werken in de Snappet 
leeromgeving. Deze leeromgeving houdt gedetailleerd de groei 
van de leerlingen bij. Een overzicht van de vakken rekenen en 
taal zal onderdeel zijn van het komende rapport. 
Leerjaar 5 t/m 8. 
In de midden- en bovenbouw komen steeds meer vakken aan 
bod, vaak in de Snappet leeromgeving. Gaandeweg zijn steeds 
meer gegevens over de groei van de leerling beschikbaar. Een 
overzicht van de vakken rekenen, taal en spelling zal onderdeel 
zijn van het komende rapport. 
 
De rapporten zullen worden voorzien van een toelichting 
waarin we de nieuwe overzichten aan u uitleggen.  
 
Leerjaar 1 t/m 8. 
‘Dit ben ik’. Dat is het laatste nieuwe blad dat u in het 
komende rapport gaat zien. 
Op dit blad geeft de leerling zelf aan wie hij is. De opzet van 
dit blad verschilt per leerjaar, passend bij de leeftijd van uw 
kind. 
 
Rapportfolio 
De naam ‘rapportfolio’ is een samentrekking van de woorden 
‘rapport’ en ‘portfolio’.  
Een rapport is in wezen een beoordelingsinstrument van 
school naar de ouders over de leerling. 
Een portfolio is een document (op papier of digitaal) waarin de 
leerling zelf terugblikt op zijn doen en laten van de afgelopen 
periode en vooruit kijkt naar wat hij in de komende periode wil 
bereiken. 
 
Eigenaarschap van de leerling vinden we op Kids College erg 
belangrijk. (Dit is een belangrijk onderdeel binnen “The leader 
in me”.)  
Dit schoolseizoen en volgend schoolseizoen gaan we bij elk 
rapport een stapje verder toewerken naar een portfolio. 
Wordt vervolgd. 
 
Vragen? 
Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel, aarzel dan niet 
om contact met ons op te nemen. U kunt terecht bij John, 
Sabina of Jan. 
Met vragen over uw eigen kind kunt u contact opnemen met 
de betreffende groepsleerkracht. 
 

 
 
 



NIEUWS UIT DE OR 
We kunnen terug kijken op een geweldige feestmaand. Wat 

zijn we druk geweest met z’n allen. Niet alleen hebben we 

school omgetoverd in kerstsferen, dit hebben we de laatste 

schooldag ook weer keurig afgebroken. We proberen altijd 

met zo min mogelijk kosten, de school optimaal te versieren. 

En dit is wederom gelukt. We hebben gezorgd dat alle 

kinderen een kerststukje konden versieren, en ook hebben 

we gezorgd dat er eindelijk weer eens een kerstdiner kwam! 

Wat zag iedereen er prachtig uit, er was genoeg eten voor 

iedereen. Januari wordt voor de OR een wat rustigere maand, 

maar dat betekent niet dat we stil zitten! 
 

 

In deze Kids News willen we ook weer twee actieve en 

betrokken OR leden aan jullie voorstellen. We beginnen met 

Larissa, 27 jaar. Deze actieve, gedeeltelijke thuisblijfmama is 

moeder van Sam (6), Mila (4), Chloé (1). Ze heeft marketing 

gestudeerd, onderneemt in vastgoed, houdt van pilates en 

kan echt genieten van de OR momenten op school. Al die blije 

koppies, daar doet ze het voor. 
 

 
Foto: Larissa met kinderen 
 

 

En dan hebben we Erica, 

moeder van Jelle (11), 

Mirte (9) en Lieke (6). 

Deze bescheiden, 

hardwerkende, betrokken 

moeder, is niet alleen op 

school en thuis druk met 

kinderen. Ook op haar 

werk draait ze haar hand 

er niet voor om. Al 19 jaar 

werkt ze tussen de 

kinderen en werkt nu bij 

peutergroep Duimelot. 

Genoeg te doen zou je               Foto: Erica, geen twijfel mogelijk! 

denken, maar ze woont        

intussen op een boerderij die ook de nodige aandacht eist. 
 
 
 
 
 
 

 
Voor de kerstvakantie zijn we begonnen met de actie “zonder 

rugzak op schoolreis” en de eerste 2 karren zijn ingeleverd. Dit 

betekent dat al een paar kinderen kunnen genieten van een 

lekkere lunch en gezonde snacks, maar dat willen we natuurlijk 

allemaal! Dus heb je nog lege plastic flessen, bier flesjes, het 

maakt niet uit. Alles is mooi meegenomen, lever ze in.  
 

In februari wordt ook weer de ouderbijdrage geïnd. Dit gaat ook 

dit jaar lekker makkelijk via Parro. Goed nieuws is dat hoewel 

alles duurder wordt de ouderbijdrage niet omhoog gaat en dat 

de kleuters door een aangepast schoolreisje helemaal 

goedkoop uit zijn. Om de begroting sluitend te krijgen hopen 

we dat er zoveel mogelijk gebruik gemaakt gaat worden van de 

“doneerknop”. Met dit geld kan de OR leuke activiteiten en 

materialen blijven organiseren voor de leerlingen op school!  

Wekt dit laatste stukje tekst je interesse, beginnen je handen te 

jeuken, ben je wel erg benieuwd hoe het geld besteed wordt? 

We zijn nog steeds op zoek naar een betrokken 

penningmeester. Meld je aan, we hebben je hard nodig! 
 

Save the date! Dit jaar zal het pleinfeest plaatsvinden op 30 juni 

van 17:00 tot 20:00. Ook daarvoor zullen we je hulp vragen, dus 

neem alvast de nodige acties zodat je je handen vrij hebt! 

 

SCHOOLHOND 

Onze schoolhond Pip is regelmatig op 

school. Na een periode van gewenning 

voornamelijk in de personeelskamer, 

gaat Pip de komende tijd de school 

verkennen. Ze zal de ruimte krijgen om 

in de hal te snuffelen voordat de 

kinderen de school binnen komen en 

nadat de kinderen uit school zijn. Pip is 

nog steeds een pup en gebaat bij voldoende rust. 

 
KERN MET PIT PRIJS 
Ons nieuwe schoolplein wordt alweer een tijd volop gebruikt.  

Afgelopen schooljaar is het nieuwe plein gerealiseerd. De 

leerlingen hebben daarvoor verschillende inzamelingsacties 

georganiseerd, maar ook de leerkrachten zijn achter de scher-

men druk bezig geweest met het binnenhalen van subsidies en 

andere geldstromen. Zo hebben wij ook een bedrage mogen 

ontvangen van het fonds: Kern met Pit. Kern met Pit is een 

fonds dat mensen uitdaagt om een project binnen de buurt te 

realiseren. Een jaar lang bieden zij coaching. Als het project dan 

binnen een jaar af is, dan krijg je €1.000 voor de pot. 

Afgelopen zaterdag werd de Kern met Pit-dag georganiseerd. 

De geslaagde projecten kwamen bij elkaar om kennis en kunde 

uit te wissel en om te horen welke projecten extra in de prijzen 

vielen.  

Wij zijn trots om te mogen melden dat ook ons Buurtspeel-plein 

een prijs mee terug naar Wilnis mocht nemen. Namelijk de prijs 

voor; beste projectplan in de categorie jonge 

projectontwikkelaars. Ons gave schoolplein waar elke dag druk 

op gespeeld wordt is de mooiste beloning, maar deze titel is 

een leuke kers op de taart.  

 

 
 



TENSLOTTE 
Genietend van de kinderen en alles wat met de school te 
maken heeft, zijn we zo maar weer in eind januari beland. “De 
tijd gaat snel, gebruik haar wel”, luidt een spreekwoord. 
Help elkaar als ouders door bijvoorbeeld te wijzen op de Kids 
News. Er staan toch echt wel belangrijke dingen in. Zo kun je 
elkaar tot een hand en een voet zijn. 
  
Met een vriendelijke groet,  
mede namens het team, 
John Witvliet 

 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

Kids College - Veenweg 118a, 3648 HC Wilnis -  0297-28 32 95 


