
  

 
 

Nieuwsbrief De Kiem, donderdag 5 oktober 2017   

Nummer 1 

Nieuws van Integraal Kindcentrum De Kiem 

Eens in de maand ontvangt u een nieuwsbrief van De Kiem als geheel: peuterspeelzaal, basisonderwijs en 

kinderopvang. Gezamenlijk zijn we namelijk een Integraal Kindcentrum! Dit is de eerste nieuwsbrief van 

het nieuwe (school)jaar! Ons doel is dat u op deze manier een nog beter beeld krijgt van alle 

mogelijkheden die het IKC biedt voor uw kind . Ook willen we u op de hoogte houden van nieuwe 

ontwikkelingen. 

Ouders van kinderen op de basisschool krijgen deze nieuwsbrief via het digitale ouderportaal. Komt u 
wel  op De Kiem, maar heeft u (nog) geen kinderen op de basisschool, dan krijgt u de nieuwsbrief op 
papier. 

 

Welkom! 

De Kiem is een integraal kindcentrum. Wij bieden opvang van 7.00 tot 19.00 uur van 2 tot 13 jaar. In ons 

IKC bieden we ook Peuter en VVE arrangementen aan en kunt u gebruik maken van voorschoolse en 

buitenschoolse opvang. Deze arrangementen worden geëxploiteerd door KOV Hebbes.  Alle 

mogelijkheden zijn gehuisvest in ons schoolgebouw. Vanaf twee jaar kan uw peuter gebruik maken van 

het Peuter arrangement, ook voor de niet werkende ouder is deze toegankelijk. De gemeente Enschede 

vergoedt een groot gedeelte van de kosten. De peuterspeelzaal is een goede voorbereiding op de 

basisschool. We werken samen aan een doorgaande  lijn m.b.t  de zorg en het educatieve gedeelte. De 

buitenschoolse opvang van KOV Hebbes werkt samen met de activiteitencommissie van de Kiem om een 

aanbod op maat te maken en de talenten van de kinderen te benutten en uit te breiden.  

Wilt u meer weten over de peuterspeelzaal bel dan 06-39411110 of mail naar povdekiem@kov-

hebbes.nl 

Wilt u meer weten over de peuterspeelzaal  èn onze basisschool bel dan 053-4310005 of mail 

naar info@dekiemvco.nl 

Wilt u meer weten over de BSO van KOV Hebbes neem dan contact op met Dennis,  BSOdeKiem@kov-

hebbes.nl of bel 06-13774786 
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 De meeste ouders kiezen zo rond de derde verjaardag van hun kind een basisschool. Vaak doen ze dit 

door websites van scholen te bekijken en naar ervaringen van andere ouders te vragen. Het is 

verstandig om meerdere basisscholen te bezoeken voor u een school kiest. Wij heten u van harte 

welkom op onze school. Graag leiden wij u rond en vertellen u alles wat u weten wilt. 

U kunt een afspraak maken met Linda Tukkers (directeur) of Jacqueline Kerklau (waarnemend 

directeur). Een afspraak is zo gemaakt: bel naar 053-4310005 of mail naar info@dekiemvco.nl. Wij 

nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op. 

Zoekt u een nieuwe school voor uw kind omdat u verhuist, of van school wilt veranderen, dan kunt u op 

dezelfde manier contact met ons opnemen. 

 

Goed gedrag kun je leren: doorzetten ook! 

Als pedagogisch medewerker, leerkracht en ouder zijn wij het voorbeeld voor onze kinderen. Kinderen 

kopiëren ons gedrag, zelfs pubers doen dat, ook al zetten ze zich af tegen ouders en leerkracht. 

Het is echt niet alleen  onze intelligentie die ons succes bepaalt. Succes heeft veel meer te maken met 

ons vermogen tot doorzetten als het moeilijk wordt. Bent u als ouder een doorzetter, dan heeft u een 

grote kans dat uw kind ook een doorzetter wordt.  

Hoe wordt mijn kind een doorzetter? 

Leg uw kind uit dat niet alleen je spierballen sterker  

worden door ze te trainen, maar ook je hersenen worden  

sterker als je ze traint. Juist door dingen te proberen die  

je moeilijk vindt. 

 

Gebruik  vaker ‘Het is je gelukt!’ dan ‘Goed zo’.  

Op deze manier benoemt u het eigen aandeel van uw kind 

 in een succes. Als  het niet gelukt is, kunt u zeggen ‘Het is nog niet gelukt’, dit biedt ook ruimte om 

samen te praten over wat uw kind anders kan doen om het de volgende keer wel te laten lukken. 

 

Denkt u zelf vaker ‘dit is niks voor mij?’, ‘dat kan ik toch niet?’ Neem uw eigen mindset onder de loep, 

zodat u uw kind kunt helpen, want “een goed voorbeeld werkt”. 

 

 

 

De volgende nieuwsbrief van 

ons IKC verschijnt donderdag 

2 november 
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