Nieuwsbrief IKC Nova Silva november 2016
Zoals in de vorige nieuwsbrief al aangegeven is de start van een kind centrum een proces waarin we
willen groeien en steeds meer vorm geven aan de samenwerking. In de afgelopen weken is er overleg
geweest over het geleidelijk aan wennen van peuters aan schoolse zaken, over de warme overdracht en
over het gezamenlijk oppakken van thema’s en activiteiten. Van de observatiemethode KIJK waar al mee
gewerkt werd op de Triangel, is nu ook de licentie voor kinderen van 0-4 jaar aangeschaft. Dit geeft ons
de mogelijkheid om beter voort te borduren op hoe de kinderen zich al ontwikkeld hebben, voordat ze in
groep 1 van de basisschool starten.
Om de doorgaande lijn te bevorderen zijn er een aantal concrete afspraken gemaakt:
-

Er zullen één tot twee momenten in de week zijn dat peuters en kleuters samen kunnen spelen.

-

Ongeveer 10 weken voordat kinderen naar school gaan, gaan ze af en toe een uurtje met de
pedagogisch medewerker in de school/kleutergroep kijken. Hier hangen de jassen. Zo ziet een
huishoek eruit. Wat zou je leuk vinden om te doen? Op deze manier is niet alles meer helemaal
nieuw als ze echt gaan wennen.

-

Ongeveer 5 weken voordat kinderen naar school gaan, vindt er een warme overdracht plaats
tussen pedagogisch medewerker en leerkracht groep 1. Ouders worden hiervan op de hoogte
gesteld.

Geef me de vijf
Wie op de ouderavond van 12 oktober jl. geweest is, heeft kunnen ervaren hoe interessant en
herkenbaar de methodiek van Colette de Bruin is m.b.t. duidelijkheid, voorspelbaarheid en structuur voor
alle kinderen.
De termen die bij de methodiek horen vliegen ons al om de oren: ‘Dit jongetje heeft wat puzzeltijd
nodig’. ‘Dat meisje heeft last van niet ingevulde tijd’. ‘Hij komt niet tot werken; zou ik wel duidelijk
geweest zijn op de vijf?’
Mooi, dat er al zo gereflecteerd en nagedacht wordt over hoe we kinderen nog beter kunnen begeleiden
in hun ontwikkeling!
De eerste twee teamtrainingen waren een succes. We hebben gesproken over de methode en over het
afstemmen op kinderen door ze goed te observeren en door te vragen. Het allermooist is het wanneer
we als IKC team en ouders samen optrekken in deze aanpak. Wie benieuwd is naar het boek: ‘Geef me
de Vijf’, laat het gerust weten. We bestellen drie exemplaren om uit te lenen voor geïnteresseerde
ouders, te lenen bij Elsemarie van Asselt.

Naschoolse activiteiten
Zowel intern als extern zijn er enthousiaste mensen gevonden, die vanuit hun passie en expertise
naschoolse activiteiten willen aanbieden in ons gebouw.
Een aantal workshops zijn gestart en er melden zich voor het voorjaar spontaan mensen met goede
ideeën bij ons. Zo denken we o.a. na over een ‘sportmix’, paarden coaching en over koken met kinderen
n.a.v. het koffie uur van vorige week.
Peuter en kleuterconcert
De peutergroepen hebben in het kader van de internationale muziek dag (1 oktober) meegedaan met
een wedstijd. Ze hebben daarmee een peuter en kleuterconcert gewonnen. Op 7 november heeft dit
concert plaatsgevonden. Het was een interactieve voorstelling/concert waarbij er samen met de peuters
en kleuters van ons IKC met veel plezier muziek werd gemaakt!

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

