Nieuwsbrief IKC Nova Silva november 2017
Muziekweek
Doe je met een kind een muziekactiviteit, dan gaat hij zich ontwikkelen. Ze
krijgen gevoel voor klanken, melodie en ritme, maar bijvoorbeeld ook voor
taal. En door te zingen en te bewegen op muziek heb je een leuke manier te
pakken om de creativiteit in elk kind te stimuleren. Daarom vinden we het
als IKC belangrijk om muziek regelmatig extra aandacht te geven naast de gewone muzieklessen.
Op 1 oktober was het internationale muziekdag. Een dag die natuurlijk uitstekend bij ons thema ‘muziek’ past.
In de week van 25 t/m 29 september hebben we daarom allemaal extra aandacht aan muziek gegeven.
Naast alle extra activiteiten die we in onze klassen en groepen hebben gedaan hebben de kleuters samen met
de peuters muziek gemaakt onder leiding van onze muziek docent Wilna.

Ouderavond: Hoe mediawijs zijn wij?
Op woensdagavond 22 november organiseren we twee verschillende workshops over mediawijsheid. De
workshops worden gegeven door Heleen Lunenborg en Kim Troost, mediacoaches bij Cultura. De workshops
zijn gericht op twee leeftijdscategorieën: 0 - 6 jaar en 6 - 12 jaar.
WORKSHOP 1, 0 -6 JAAR Maakt uw kind al gebruik van de tablet of smartphone? Of wilt u wat wijzer worden in
het gebruik van online media? Samen bespreken we de do's en de dont's van het gebruik van digitale media.
Ook delen we goede apps, boekjes en handige tips die kunnen helpen bij het verantwoord gebruik van de
digitale wereld.
WORKSHOP 2, 6 - 12 JAAR Deze workshop is interessant voor zowel ouders als kinderen. We komen er tijdens
de workshop achter wat we allemaal uitspoken op het wereldwijde web. Weet je van elkaar hoe je het internet
en al zijn mogelijkheden gebruikt? Hebben ouders wel verstand van het online mediawereldje? Samen gaan we
hierover in gesprek en delen tips & tricks voor het gebruik van internet en online media.
Aanmelden: Wij zouden het leuk vinden als u er ook bij bent! Deelname is geheel vrijblijvend en -kosteloos. Via
onderstaande mailadressen kunt u zich tot 17 november gemakkelijk aanmelden voor één van beide
workshops.
- klazien@cnsdetriangel-lunteren.nl
- maartje.voerman@partou.nl

Kabouterweek: Op avontuur in de natuur
Kinderen doen niets liever dan buiten spelen. Gezellig met vriendjes op ontdekkingstocht. Nu de herfst is
aangebroken en kabouters zich weer in het bos laten zien, hebben de kleuters en peuters samen een
Kabouterpad gevolgd in het bos. De kinderen hebben in groepjes onder leiding van ouders, medewerkers en
leerkrachten allemaal opdrachten gedaan in het bos. En na afloop lekker pannenkoeken eten met elkaar!

Van peutergroep naar de kleuterklas
Nu we samen een Integraal Kind Centrum vormen was het een uitgelezen kans voor mij om even bij mijn
collega’s van de peutergroep in de keuken mee te kijken.
Fantastisch mooi was het om te zien dat we, soms onbewust, al veel dingen op een soortgelijke manier
aanpakken. Denk hierbij aan dagritmekaarten in de groep/ klas die aangeven wat er die dag allemaal staat te
gebeuren, de foto die uw kind op een bord mag hangen, een liedje dat wordt gezongen voor er fruit wordt
gegeten, het samen ondernemen van een activiteit in de kring en zo kan ik nog wel een tal van dingen
opnoemen.
Het bij elkaar in de groep kijken en met elkaar daarover in gesprek te gaan, is een mooi begin om de overgang
van peutergroep naar kleuterklas zo vloeiend mogelijk te laten verlopen.
Imke Bokschoten
groepsleerkracht 1-2 CNS De Triangel

IKC Stage
In samenwerking met ROC en CHE zijn we bezig de eerste studenten te verwelkomen binnen ons IKC, zodat ook
potentiele nieuwe medewerkers al ‘meegroeien’ en ervaringen opdoen hoe een doorgaande ontwikkelingslijn
neer te zetten voor kinderen van 0-12 jaar.

Naschoolse activiteiten
Ook de aankomende tijd gaan we weer nieuwe na schoolse activiteiten organiseren.
 Mad science start weer. Op 16 november is er voor alle kinderen de wetenschap en techniekshow op
school. Vervolgens kunnen kinderen inschrijven voor de naschoolse cursus die 10 januari 2018 start.
verzorgen.
 Gezonde voeding met George Brouwer: U bent op woensdag 22 november a.s. van 8.30—10.30 van
harte welkom in de hal en keuken van de Triangel waar u o.l.v. George Brouwer lekker creatief bezig
kunt zijn met het maken van leuke, natuurlijke traktaties.
Heeft u vragen, opmerkingen of ideeën naar aanleiding van deze nieuwsbrief, mail ons dan terug!
Met vriendelijke groet,
Elsemarie van Asselt, Klazien van der Vlist en Maartje Voerman

