Nieuwsbrief IKC Nova Silva oktober 2016
7 september jl. zijn we officieel van start gegaan met IKC Nova Silva, maar hoe gaat het nu verder?
Waar zijn we mee bezig en wat is de toegevoegde waarde voor ouders, team en kinderen?. De start van
een kind centrum is een proces, we willen hierin groeien en steeds meer vorm geven aan de
samenwerking. Maandelijks zullen we alle ouders/verzorgers op de hoogte houden van de activiteiten
met deze nieuwsbrief.

Ouderavond: Geef me de vijf
12 oktober om 19.30 is er een ouderavond voor alle ouders/verzorgers, medewerkers
Triangel en Partou. De lezing wordt gegeven door Colette de Bruin, zij zal uitleg geven over de door
haar ontwikkelde methodiek ‘Geef me de 5’. Onze ervaring is dat zij dit op een hele aansprekende
manier doet met visuele ondersteuning.
Wat is ‘Geef me de 5’?
‘Geef me de 5’ is een methodiek die duidelijkheid, voorspelbaarheid en structuur biedt aan alle kinderen
met of zonder autisme en ongeacht leeftijd, ontwikkeling of intelligentieniveau. Deze methodiek is een
basis voor het IKC doordat er éénduidigheid ontstaat binnen het team qua visie, communicatie en
basishouding.
Aan de hand van filmmateriaal zal Colette praktijkvoorbeelden bespreken en zullen we met elkaar het
effect ervaren van door haar ontwikkelde methodiek Geef me de 5.

Naschoolse activiteiten
Zowel intern als extern zijn er enthousiaste mensen gevonden, die vanuit hun passie en expertise
naschoolse activiteiten willen aanbieden in ons gebouw.
Voor meer informatie over de activiteiten kunt u bij hen zelf terecht. In de bijlage hebben we nogmaals
de folder met activiteiten toegevoegd met daarin de contactgegevens.
Voor de cursus muziek met peuters zijn nog plekken beschikbaar. Samen met je peuter muziek maken
levert naast een uur quality time een heleboel liedjes op die je thuis kunt zingen. Tevens is het een
gezellig moment met andere kinderen, vaders, moeders, oma’s, opa’s of andere familieleden.
Het allerbelangrijkste is om samen plezier te hebben, maar al spelend en ontdekkend worden alle
ontwikkelingsgebieden gestimuleerd, zoals de taalontwikkeling en de sociaal/emotionele ontwikkeling.
Een afwisselend programma waarbij spelenderwijs een bijdrage wordt geleverd aan de ontwikkeling van
je peuter. Heb je interesse, neem contact op met Wilna Grandia: muziek-met-tingel@hotmail.com
Het voorleesuurtje voor peuters is elke eerste woensdag van de maand in 2016. Het eerste voorleesuur
heeft afgelopen woensdag plaatsgevonden en was erg succesvol! Wilt u ook komen met uw peuter?
Welkom op woensdag 2 november en woensdag 7 december. Het voorlezen wordt verzorgt door Lies
Schenk van de bibliotheek.

Doorgaande lijn van 0-12
Kinderen leren altijd en overal. Hun ontwikkeling begint al zodra zij ter wereld komen. Ouders en de
omgeving hebben invloed op die ontwikkeling. En al heel snel komen kinderopvang en onderwijs in
beeld. IKC Nova Silva wil kinderen een omgeving bieden waarin zij zich ononderbroken kunnen
ontwikkelen. Zonder onnodige drempels en hobbels. We beschouwen opvang en onderwijs niet als
gescheiden werelden. Beide zijn we gericht op de ontwikkeling van uw kind. We hebben elkaar nodig,
ieder met onze eigen kennis en ervaring.

We zijn op dit moment druk met elkaar in overleg over hoe we die doorgaande lijn goed kunnen
vormgeven en hebben de komende 3 maanden uitgetrokken om 2 stappen verder uit te werken, te
weten: observatie methode KIJK en wenmomenten.
Observatie methode
Partou en de Triangel werken beide met een andere observatie methode. Om de doorgaande
ontwikkeling van kinderen beter in beeld te brengen gaan we werken met dezelfde observatie methode:
KIJK! De gemeente Ede heeft subsidie beschikbaar gesteld om deze methode ook bij Partou aan te
schaffen. Met KIJK! Kunnen we de ontwikkeling van kinderen volgen en zien waar ze extra ondersteuning
nodig hebben of juist extra uitdaging behoeven. Het aanbod aan kinderen in de kinderopvang, waarbij
spelend leren centraal staat zal niet veranderen.
Wennen van kinderopvang naar de basisschool
Samen met de leerkrachten van de groepen 1/2 hebben we overleg hoe we de overgang van
peutergroep naar groep 1 soepeler kunnen laten verlopen. Naar school gaan blijft natuurlijk een
spannende stap voor een kind, maar door al eerder momenten te creëren waarin peuters gaan
kennismaken en meedoen in groep 1, wordt de overgang spelenderwijs makkelijker. We starten met
momenten van gezamenlijk spelen op het schoolplein van peuters en kleuters. Wanneer uw kind op de
Triangel start, vindt er een warme overdracht plaats tussen de collega’s. Heeft u hier zelf ideeën met
betrekking tot een soepele doorgaande lijn, geef dit door aan onze collega’s, zodat we dit mee kunnen
nemen in onze gesprekken. Vanuit Partou gaan er ook kinderen naar andere basisscholen. Voor die
scholen zullen we een schriftelijk overdracht maken die ouders dan zelf op de nieuwe school van het kind
kunnen geven.
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

