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Ook dit jaar vieren we de Week van het Kindcentrum.
Onderwijs en opvang, niet alleen onder één dak
maar ook vanuit dezelfde pedagogische visie. De
teams van onze kindcentra functioneren steeds
meer als één team. Samen gaan we voor onderwijs
en opvang waarin het draait om het kind. Dat gaat
niet vanzelf, daar moet je echt wel wat voor doen.
Verschillende opdrachten, verschillende CAO’s,
verschillende werktijden, enz. Maar vanuit onze

passie voor kinderen stappen we over die verschillen
heen en werken we binnen dat ene kindcentrum. Dat
gaan we deze week vieren. Niet op de uitbundige
manier zoals vorig jaar, de regels omtrent corona
laten dat niet toe, maar wel met hetzelfde doel.
Binnen de kindcentra zullen allerlei activiteiten
georganiseerd worden die wel kunnen. In deze
nieuwsbrief leest u over de diverse activiteiten.

Waarom de week van het kindcentrum?
Sinds 2014 werken we op onze locaties als kindcentrum. Gezinnen met
kinderen van 0 tot 12 jaar kunnen bij ons terecht voor kinderopvang,
peuterarrangementen, onderwijs en naschoolse opvang. Alles in eigen beheer.
Dat betekent dat al onze collega’s de kinderen al kennen vanaf de eerste dag
dat zij onze locatie binnen komen. En dat we de ontwikkeling van dichtbij
volgen. Dat maakt dat de overstap naar een volgende fase (baby>peuter,
peuter>kleuter) vloeiend verloopt en dat een ‘warme overdracht’
gegarandeerd is. Om de voordelen van een kindcentrum voor iedereen te
benadrukken hebben we de Week van het Kindcentrum in het leven geroepen
met gezamenlijke activiteiten voor zowel kinderen als personeel. Ons
personeelsfeest gaat dit jaar niet door, maar er zijn leuke alternatieven waar
zowel alle kinderen als personeelsleden bij betrokken zijn. Om te benadrukken
dat het bij ons draait om het kind.Punt!

Danswedstrijd
Iedere school, groep of leerling kan meedoen aan de danswedstrijd.
De hit van Master KG is de hit van 2020. Kijk op
YouTube voor één van de vele filmpjes. De tekst
is gebaseerd op een Bijbeltekst en de melodie is
gemaakt om op te dansen. Bas Huisman en
Monique Kaasjager hebben een instructiefilmpje
gemaakt en de vakleerkrachten gymnastiek gaan
met de kinderen oefenen. De komende
tijd ziet u vast swingende resultaten. Houd de
websites in de gaten!

Pluk van de Petteflet
De Peutervoorstelling gespeeld door onze eigen collega’s
zou dit jaar een jubileum hebben in Schouwburg Ogterop.
Tien jaar lang zijn er voorstellingen gespeeld en zijn de
collega’s in de rol gekropen van Boris, Pluk, Kikker, Dorus,
Floddertje en nog veel meer! Om de peuters toch een beetje
te kunnen laten genieten van Pluk en zijn vrienden is er een
voorleesvideo gemaakt van de laatste voorstelling. Kijk op ons YouTube kanaal voor het
verhaal van ‘Pluk naar de basisschool’.
Klik hier om naar de video te gaan.

Tien jaar voorstellingen voor de peuters

KindPuntTV
Iedere dag van deze week is er een aflevering van
KindPuntTV. KindPuntTV is ontstaan tijdens de lockdown
van de coronaperiode. Het thuisonderwijs aan onze
leerlingen werd ondersteund door een dagelijkse aflevering
van het programma. Het weerbericht, de ‘Grej of the day’,
liedjes en uiteraard Freek en Piet Bonk zorgden voor een
dagelijkse opstart van de schooldag. In de week van het
kindcentrum wordt iedere dag uitgezonden vanuit een
andere locatie van onze stichting. Ieder kindcentrum presenteert zich
met de vaste onderdelen uit KindPuntTV.
Klik hier of kijk mee op het Youtubekanaal van
van KindPuntTV.

KindPuntTV

Samen vieren
Omdat mooie momenten gevierd moeten worden zullen alle collega’s deze week starten met een lekkere traktatie.
Onze Kindcentra:

PlusKinderopvang
Bij iedere school is er kinderopvang mogelijk van 0-12 jaar.
Ga naar www.Pluskinderopvang.nl voor alle informatie over de
mogelijkheden per locatie.
Of neem contact op met de afdeling klantenservice:0522-726800
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