
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                               
 
           
        
 

 

donderdag 21 december 2017 

Nieuws van Integraal Kindcentrum De Kiem 

Warme overdracht: van peuterspeelzaal naar de basisschool 

Onderwijs en opvang werken samen bij de warme overdracht. Dit betekent in de praktijk dat we uw 

kind van de peuteropvang naar de school “warm” en dus in een gesprek tussen leidster en juf 

overdragen. Op deze manier heeft de leerkracht van groep 1 alle informatie om aan te sluiten op de 

ontwikkeling van uw kind. De leerkracht  koppelt na 3 maanden terug aan de voorschool of de 

warme overdacht voldoende geweest is. We blijven op deze manier in contact en blijven leren van 

elkaar. We vinden het belangrijk om gezamenlijk te werken aan een doorgaande lijn. 

Talentontwikkeling 

De werkgroep Talentontwikkeling heeft in samenwerking met de school en opvang een mooi aanbod 

gecreëerd waaraan ook de BSO kinderen kunnen meedoen. Naast de kundige vrijwilligers die de 

workshop geven is er ook pedagogische begeleiding van KOV Hebbes. We hebben al dans, theater, 

chocoladeletters spuiten, houtbewerking en meer gehad. De kinderen genieten en wij ook! 

Ruimte voor de BSO  

Basisschool De Kiem groeit. In het lokaal waar nu de BSO zit, komt een nieuwe kleutergroep. Dit 

betekent dat de BSO helaas het lokaal moet verlaten, aangezien de ruimte binnen school in eerste 

instantie voor onderwijs is. 

Met elkaar hebben we een nieuwe plek in de hal van school ingericht. We gaan voor 

de BSO ook gebruik maken van het speellokaal en het peuterlokaal. We gaan er nog 

steeds vanuit dat dit het laatste half jaar is dat we gebruik maken van de beschikbare 

ruimtes binnen de school. De voorbereidingen bij de Tubanters zijn in volle gang. De 

vergunning gaat dit jaar de deur uit en zoals we nu kunnen voorzien gaan we het 

prima redden om in het nieuwe schooljaar de kinderen te ontvangen op sportpark 

Diekman! 

 

 

 



Peuterspeelzaal 

Het Sinterklaas feest hebben we samen met school gevierd, wat zijn de kinderen verwend met hun 

cadeautjes en wat een gezellig feest was het. 

We werken nu met het thema; Kerst, we versieren de kerstboom, maken zelf onze kerstbal, en nog 

veel meer…..  Ook mochten we meelopen in de lichtjestocht van de basisschool. 

 

Pesten, op De Kiem minder en minder 

Landelijk wordt 9% van de kinderen op de basisschool gepest. Jaarlijks meten wij hoe het er bij ons 

op school voor staat. Dat doen we door de kinderen uit de groepen 5 tot en met 8 digitaal een 

vragenlijst voor te leggen. In dit veiligheidsonderzoek staan veel vragen over de sfeer in de groep, 

gepest worden, of een pester zijn. In oktober 2016 werd 12% van de kinderen gepest 

In oktober 2017 geeft 5% van de kinderen aan dat ze gepest worden. Wij zijn blij met deze uitkomst, 

onze PBS aanpak werkt dus. Ook geven de kinderen aan dat ze over het algemeen goed weten wat ze 

moeten doen als er iets vervelends gebeurt en weten ze dat de leerkracht er is om ze te helpen. Ook 

geven ze aan dat de leerkracht goed oplet.  

Landelijk wordt 9% van de kinderen gepest, wij zijn blij dat dat percentage op onze school nu lager is. 

Natuurlijk zetten we alles op alles om pesten nog verder uit te bannen. Vanuit PBS gaan we de 

kinderen de “Stop, loop, praat” methode aanleren. Eerst leert het team deze toepassen, dat doen we 

tijdens de volgende PBS studiedag.  

Kerst2daagse in de Performance Factory 

Kom in de kerstvakantie sporten en spelen in de Performance Factory met heel veel leuke 

activiteiten! Op donderdag 28 december en vrijdag 29 december tussen 11.00 uur en 14.00 uur 

organiseert Sportaal opnieuw de Kerst2Daagse in de Performance Factory. Er zijn veel leuke 

activiteiten zoals: boulderen, skaten, honk / softbal, BounZ, padel, speedsoccer, free running, klim en 

klauteractiviteiten, balsporten en racketsporten. Kinderen moeten makkelijk zittende kleding aan en 

schoon schoeisel. 

Deelname is gratis en geheel op eigen risico. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 

Marieke Rolink (m.rolink@sportaal.nl) 

 

Tot slot…….kunnen we terugkijken op een goed begin van het 

schooljaar, bedanken we u voor de fijne samenwerking en wensen 

wij u heel fijne kerstdagen en een prettige jaarwisseling. Graag tot 

ziens in 2018.  
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