
KW-nieuws          september 2018 

Data informatie avond 
Bij de start van een nieuwe schooljaar komen er voor de kinderen en ouders bij de wisseling van 
groep vaak veel nieuwe zaken aan de orde: “Hoe kom ik aan een nieuwe luizenzak?” “Wat zijn ook al 
weer ‘gruitdagen’?” “Wat is het onderwijsaanbod voor dit schooljaar?”  
Tijdens de informatie avond komen dit soort onderwerpen aan de orde. Een mooi moment om 
geïnformeerd te worden over het reilen en zeilen in de groep en om (verder) kennis te maken met de 
groepsleerkracht. 
 
Data informatieavonden: 
groep A, B, 4, 5 en 5/6 op dinsdag 11 september aanvang 19.00 uur 
groep 3a, 3b, 6, 7 en 8 op donderdag 13 september aanvang 19.00 uur 
 

 
Conciërge 
Henk de Jong is afgelopen week gestart als conciërge op de KW-school. Henk werkt op de woensdag, 
en donderdag en op vrijdag (ochtend of middag).  
 

 
Schooljudo  
Deze eerste periode van het schooljaar krijgen groep 3 tot en met 6 een aantal judolessen in de 
gymzaal. Deze lessen worden gegeven door een judoleraar via de stichting Schooljudo. Hierbij wordt 
een echte judomat gebruikt en krijgen de kinderen echte judopakken aan. We hebben ervoor 
gekozen om dit aan het begin van het schooljaar te doen, omdat deze lessen bijdragen aan de 
sociaal-emotionele vaardigheden van de kinderen en de sfeer in de klassen. 
Omdat de lessen gegeven worden door een gecertificeerde judoleraar geeft juf Manouk, onze 
vakleerkracht gymnastiek, op deze dagen extra gymlessen aan de kleuters. 
 
“De kracht van Schooljudo 
Schooljudo helpt docenten al 14 jaar bij het creëren van een veilige en fijne sfeer. Omdat wij geloven dat dit de 
basis vormt om iedere groep en ieder kind in zijn of haar kracht te zetten. Wij doen dit door de eeuwenoude 
filosofie van het judo, ontstaan als onderwijsmethodiek, de school in te brengen. Zowel op de judomat als in het 
klaslokaal. Daarmee leveren wij een significante bijdrage aan de fysieke en sociaal-emotionele ontwikkeling van 
een kind. En aan de groepsdynamiek van een klas. 
Schooljudo: maakt kind en klas krachtig” 
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Kabouterroute in het Loetbos 
Op 8 september organiseert Rabobank Krimpenerwaard een avontuurlijke Kabouterroute en stoere 
Survivaltocht (plus wandel- en fietsroute) voor de kinderen van de Krimpenerwaard. Voor de 
deelnemers stort de Rabobank geld op de rekening van school. (dit kan een bijdrage zijn aan de 
inrichting van de schooltuin) 

 
De start is tussen 09.00 en 14.00 uur. Kijk op www.KIB2018.nl voor meer info.  
 

 
 

KIES groepen op school 
Graag willen we uw aandacht vragen voor het aanbod op onze school voor de KIES groep. Dit is een 

training voor alle kinderen van gescheiden ouders bij ons op school. 

Er is onderzoek gedaan naar ervaringen van kinderen van gescheiden ouders die 20 – 30 jaar geleden 
nog geen gelegenheid hadden om over de scheiding van hun ouders te praten. Bijna allemaal geven 
ze aan dat ze dit heel erg gemist hebben, dat ze zich erg eenzaam hebben gevoeld in deze situatie. 
Vanuit deze ervaringen en het onderstaande zijn de KIES groepen ontwikkeld. 
Kinderen kiezen niet voor de scheiding van hun ouders Het overkomt ze. Hoe ze omgaan met de 

veranderde situatie kan zeer verschillend zijn. 

Bij de spel- en praatgroep KIES kunnen kinderen de scheiding leren begrijpen, een plaats geven en 
een manier vinden om te kunnen omgaan met alles wat ze moeilijk vinden van de scheiding. 
Onderzoek, door de universiteit Utrecht, heeft aangetoond dat KIES helpt bij het beter verwerken 
van de scheiding en het contact met de ouders verbetert. In kleine groepen en onder begeleiding van 
speciaal hiervoor getrainde begeleiders van KIES- groepen komen de kinderen 8 keer 1 uur bijeen. 
Ouders willen zeker niet dat hun kind last heeft van de scheiding. Maar hoe kun je een kind hierbij 
begeleiden? 
 
Om uw kind aan KIES deel te laten nemen, is schriftelijke toestemming nodig van beide ouders of 
voogd. Wilt u uw kind(eren) opgeven voor de KIES groep dan kunt u dit doen bij de intern begeleider 
Marian Paree. 

 
 

Voortgang schooltuin 

In de zomervakantie is er hard gewerkt aan de realisatie van de schooltuin. Er is betegeld, de paadjes 
zijn aangelegd, grond ingebracht en er staan zelfs al fraaie picknickbankjes klaar. Fruitbomen en 
struiken komen nog en dan in het voorjaar . . . . .  De kinderen willen nu al aan de slag. 
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Vakantierooster 2018 - 2019 plus andere vrije dagen (herhaald bericht) 

Het vakantierooster is in de MR besproken en goedgekeurd. Dit vakantierooster heeft al eerder in de 
vorige nieuwsbrief gestaan en wordt ook in de schoolapp opgenomen: 
 

Herfstvakantie 22 oktober t/m 26 oktober 2018 

Kerstvakantie 24 december t/m 4 januari 2019 

Voorjaarsvakantie 25 februari t/m 1 maart 2019 

  
Meivakantie*  19 april  t/m 03 mei 2019 

Hemelvaart en vrijdag 30 mei en 31 mei 2019 

Pinksteren (2de Pinksterdag) 10 juni 2019 

Zomervakantie 22 juli t/m 30 augustus 2019 

 
*Inclusief Goede vrijdag, Pasen, Koningsdag en 5 mei. 

 
Andere vrije dagen: 
Komend schooljaar zijn er net zoals afgelopen schooljaar 5 studiedagen ingepland, de kinderen 
hebben dan vrij. Daarnaast zijn er twee dagen dat de kinderen om 12.00 uur uit zijn. 
 

 Vrijdag 14 september 2018 

 Maandag 29 oktober 2018 

 Maandag 7 januari 2019 

 Woensdag 29 mei 2019 

 Vrijdag 24 juni 2019 

 Vrijdag 21 december 2018 om 12.00 uit (laatste 
dag voor de Kerstvakantie) 

 Vrijdag 19 juli 2019 om 12.00 uur uit. (laatste  

 schooldag) 

 

 
 

Voor in de agenda 



12 september Geen school i.v.m. staking (provincie Zuid-Holland en Zeeland) / per mail over 
gecommuniceerd 

14 september  Studiedag team (geen school) 

3 oktober Luizencontrole 

11 oktober Kijkavond Kinderboekenweek / meer info volgt nog 

20 okt – 29 oktober  Herfstvakantie (maandag 29 oktober studiedag team) 

 
 
 

 
 
 

 

 


