Nieuwsbrief IKC Nova Silva februari 2017
Ouderavond 21e –eeuwse vaardigheden
Op 29 maart is er weer een ouderavond voor al onze ouders. Als gastspreker hebben wij Yvonne
Kleefkens kunnen strikken om deze avond het concept “21e eeuwse vaardigheden” aan ons uit te leggen.
Ze zal handvatten aanreiken hoe wij als ouders hier een rol in kunnen spelen, zodat we samen met onze
kinderen aan een goede basis voor de toekomst kunnen werken.
“ Kinderen kijken met een onbevangen blik naar de wereld en willen die leren kennen. Vanuit hun
belevingswereld verrassen ze ons volwassenen met oorspronkelijke, fantasierijke en slimme vragen. Hoe
reageren we op al die kindervragen? Zien we een vraag als puzzel die maar op één manier kan worden
opgelost of als een zaklamp die licht werpt op ons pad?" Yvonne Kleefkens
Op 29 maart 2017 staan de koffie en thee klaar op school vanaf 19.45.
Aanmelden kan per email: mr@cnsdetriangel-lunteren.nl
Gekke Koppen dag
Dit jaar willen wij op de laatste vrijdag voor de voorjaarsvakantie, 24 februari, met alle kinderen een
verkleedfeestje houden; Een GEKKE KOPPENDAG! Wij zijn erg benieuwd hoe alle kinderen die dag
verkleed gaan en natuurlijk is er een prijsje voor de leukste creaties!
Alle kinderen mogen verkleed naar school en opvang komen en we gaan er iets gezelligs van maken.
Ook (groot)ouders zijn van harte welkom voor een lekker hapje en drankje vanaf 11.45 uur, in de hal
van de school. Natuurlijk verwachten wij dat ook zij tot 12.15 uur met ons meegenieten!
U kunt de kinderen in hun verkleedkleren bewonderen, er zal gezellige muziek zijn en misschien zelfs wel
ludieke optredens. Rond 12.10 uur zullen wij de winnaars van onze verkleedwedstrijd bekend maken.
Wij hopen zo op een vrolijke manier de voorjaarsvakantie in te luiden!
Graag tot ziens op vrijdag 24 februari vanaf 11.45 uur
Naschoolse activiteiten
Ook voor dit voorjaar zijn er weer enthousiaste mensen gevonden, die vanuit hun passie en expertise
naschoolse activiteiten willen aanbieden in ons gebouw. Zo hebben we weer de stoeigroep, cursus
boomwhackers, muziek voor peuters, voorlezen voor peuters, mad science en kleutergym. Maar ook een
aantal nieuwe korte cursussen worden aangeboden: koken met kits en paardencoaching. Ook voor
ouders hebben we, naast de koffie ochtenden, een leuke workshop: Wat doen we in de lunchbox van
onze kinderen?
In de bijlage bij deze nieuwsbrief zit het complete aanbod en waar u uw kind of uzelf kunt opgeven.

Voorlezen
Als IKC vinden we spraak-taal ontwikkeling en voorlezen erg
belangrijk. Samen willen we kinderen op dit ontwikkelgebied een
goede basis geven. Daarom hebben we een speciale voorleeshoek
ingericht voor kinderen van 0-6 jaar. Hier kunnen peuters en
kleuters zelf lezen of voorgelezen worden.
Tijdens de nationale voorleesweken
besteden we elk jaar extra aandacht aan het voorlezen. De peuters en
kleuters van ons IKC samen activiteiten gedaan. Zo willen we de
doorgaande lijn van peuters naar kleuter zichtbaar maken voor kinderen, we
doen dingen samen!
Op maandag 30 januari heeft Cultura heeft een interactieve workshop
gegeven waarbij het verhaal van de voorleesweek: De kleine walvis voor de
kinderen tot leven kwam.
En 2 februari kwamen de Heidehoogheden langs om voor te lezen, alle
peuters en de jongste kleuters hebben genoten van hun voorlezen.
Wennen op de basisschool
De afgelopen tijd zijn er een aantal peuters 4 geworden en doorgestroomd naar de basisschool. We zijn
met elkaar op zoek naar hoe we dit voor kinderen makkelijker kunnen maken. De afgelopen tijd hebben
we af en toe met een aantal peuters die bijna 4 werden in de kleuterklassen rondgekeken. Samen met
kinderen kijken: “wat is er op school”, “waar kun je je jas ophangen”, “wat vind je leuk om mee te
spelen”. Daarnaast hebben de pedagogisch medewerkers een overdrachtsgesprek met de kleuterjuf op
school om kort iets over de bijna 4 jarige te vertellen. Zo kan de juf gelijk inspelen op de individuele
behoefte van het kind.
Parkeren rondom het IKC
In onze afzonderlijke nieuwsbrieven hebben we aandacht besteed aan het parkeerbeleid rondom ons
pand. Ook in deze nieuwsbrief willen we hier nogmaals aandacht aan geven. Reden is het foutief
parkeren door een aantal van onze ouders/verzorgers. We vinden het vervelend dat er nog steeds
overlast wordt ervaren zoals dubbel parkeren, parkeren op een invalidenparkeerplaats, parkeren voor
een inrit ed.
Politie en toezicht surveilleren de komende periodes intensief en zullen waar nodig bekeuren.
Richtlijn voor fout parkeerders 90-140 euro en voor een invalidenparkeerplaats zelfs 370 euro zonder
administratiekosten.
Wij hopen van harte dat het zover niet hoeft te komen en dat ieder zijn/haar steentje wil bijdragen aan
het juist parkeren van de auto. Wij zijn met elkaar het voorbeeld voor onze kinderen!
We hebben een aantal ouders bereid gevonden om mee te denken in een denktank voor ideeën om dit
probleem vanuit een positieve insteek aan te pakken. Wij houden u op de hoogte van de uitkomsten
hiervan.

Stagiaires
Vanuit het ROC a12 is er contact geweest met ons voor een nieuwe richting binnen de opleiding tot
onderwijsassistent/ pedagogisch medewerker. Studenten binnen deze afstudeerrichting gaan zich
specialiseren tot combinatiefunctionaris (pedagogisch medewerker/onderwijsassistent) IKC en zullen
breed inzetbaar zijn binnen de doelgroep 0-12 jaar. In september hopen we de eerste stagiaires te
krijgen die op school en in de kinderopvang zullen gaan stage lopen/
Heeft u vragen, opmerkingen of ideeën naar aanleiding van deze nieuwsbrief, mail ons dan terug!
Met vriendelijke groet,
Maartje Voerman, Elsemarie van Asselt en Klazien van der Vlist

