donderdag 6 september 2018

Nieuws van Integraal Kindcentrum De Kiem
Eens in de maand ontvangt u een nieuwsbrief van De Kiem als geheel: peuterspeelzaal,
basisonderwijs en kinderopvang.

Nieuws van basisschool De Kiem
Nieuw op school
In de kleutergroepen zijn Fenna, Isabel, Jelmer, Hayley, Lieke, Yay en Nadieh nieuw. We hopen dat ze
het heel leuk vinden op school. Nieuw in de hogere groepen zijn Jan-Willem (gr 3), Liam (gr 3), Pien
(gr 4) en Demi (gr 5): welkom, wat fijn dat jullie nu ook naar De Kiem gaan.
Fris en opgeruimd
De leslokalen zijn geschilderd, de prikborden zijn nieuw, in enkele lokalen zijn zelfs de plafonds
vernieuwd. In de toiletgroepen liggen nu gietvloeren, dat voorkomt dat urine in de voegen trekt en
een nare geur achterlaat. In de herfstvakantie volgt ronde twee van de renovatie.
Nieuwe juffen en veel stagiaires
Ons team is uitgebreid met Brenda Nijkamp (zij werkt 4 dagen in groep 3) en Jacqueline Berger.
Jacqueline werkt maandag tot en met woensdag in groep 7/8. Beide juffen zijn nieuw bij ons, maar
werken al langer in het onderwijs. In vier groepen hebben we de hulp van een stagiaire. Zij stellen
zich via het ouderportaal voor.
Uitdaging voor (hoog)begaafden
We zijn de begeleiding voor hoogbegaafde leerlingen uit groep 3 t/m 8 flink aan het vernieuwen. We
willen de kinderen minder basiswerk laten maken en ze echte uitdagingen aanbieden. Hiervoor
hebben we materialen aangeschaft en passen we de werkwijze in de groep aan. De teamleden en de
betreffende kinderen (!) praten mee over de nieuwe werkwijze. Een aantal zaken zullen gelijk goed
lopen, een aantal vragen meer voorbereiding en starten nog niet, soms moeten we bijstellen. Kortom
we leren samen! Jacqueline Kerklau is gestart met de opleiding talentbegeleider van Novilo.
Alles begint bij ons met: “Kijken naar het kind, wat heeft dit kind nodig?” Eens in de twee weken is
er de plusklas.

Nieuws van peuterspeelzaal De Kiem
Het nieuwe schooljaar is alweer begonnen. We hebben allemaal een fijne vakantie gehad en hadden
allemaal weer zin om te komen spelen bij de peuteropvang.
We hebben 2 nieuwe peuters, namelijk Mila en Liam, we heten ze van harte welkom. We zijn gestart
met het thema welkom, zodat de kinderen even weer weten wat de regels en rituelen zijn. Vanaf
dinsdag 25 september starten we met het thema vriendschap. Dit is hetzelfde thema als de
basisschool.

Voorschoolse opvang
Nieuwe
juffen enopvang
veel stagiaires
De
voorschoolse
zal tot het openen van BSO Olympialaan nog in de Kiem (peuteropvang lokaal)
plaatsvinden.

BSO
Olympialaan
kers, directeur
van de basisschool
Vorderingen
Er is vlak voor de bouwvak ontzettend hard aan BSO Olympialaan gewerkt. Helaas heeft de hitte voor
enige vertraging gezorgd. De opening van de nieuwe BSO is uitgesteld naar per 27 september.
De units zijn al wel geplaatst en alvast een kijkje nemen is natuurlijk mogelijk! In de komende periode
zal er hout tegen de buitenwanden aan worden geplaatst, komen nieuwe binnenmuren en zal er
natuurlijk een gave BSO inrichting komen!
Activiteiten BSO
BSO Olympialaan is gestart met een fantastisch aanbod om deze 3 weken alvast feestelijk af te trappen.
We gaan in ieder geval naar Ballorig, er worden tennistrainingen gegeven bij TC Diekman en we bowlen
bij starballs. Ook dansen we op dansmatten en daarnaast gaan de vaste medewerkers een divers
aanbod organiseren. Natuurlijk blijft vrij spelen, tekenen, knutselen op locatie ook mogelijk. Via
Konnect blijft u op de hoogte welke activiteiten, wanneer zijn.
Met deze activiteiten zetten we een mooie stap om de samenwerking met de partners op Diekman een
succes te laten worden. De kinderen zullen BSO Olympialaan samen met ons feestelijk laten beginnen.
Na de opening maken we een structureel gezamenlijk aanbod met de partners op Diekman.
Mocht u twijfelen om BSO af te nemen, vraag gerust om uw zoon of dochter een keer mee te laten
draaien!
Stints
De medewerkers op het Hogeland krijgen een
rij training om de Stint veilig te kunnen
besturen. Voor activiteiten die verder weg zijn
blijven we de ‘Hebbes auto’s’ gebruiken. De
Stint is een voertuig voor op het fietspad en zult
u vanaf deze week in de wijk zien rijden!

Startfeest: vrijdag 21 september van 17.30-19.30
Wij vieren met alle ouders en kinderen dat het nieuwe schooljaar weer begonnen is, doet u mee?
Voor alle peuters met hun ouders en basisschool gezinnen van De Kiem is er een vossenjacht
We verzamelen op het plein en gaan in kleine groepjes op zoek naar de vossen. De vossenjacht staat in
het teken van vriendschap. Weet jij het vriendje van Woezel te vinden?
Meer informatie volgt.

