donderdag 4 oktober 2018

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

Veiligheid voorop: we gaan weer oefenen
In het kader van de veiligheid worden een ruim aantal medewerkers jaarlijks getraind als
bedrijfshulpverlener. We gaan morgen en de komende weken weer brandoefeningen doen. Hierbij
oefenen we hoe we bij een calamiteit samen, rustig en veilig het gebouw kunnen verlaten.

Nieuws van basisschool De Kiem
Nieuw op school
De broers Arthur en Steven zijn van de Prinseschool overgestapt naar onze school. Leuk dat jullie nu
bij ons naar groep 4 en 5 gaan. Welkom!
Bezoek van de wethouder
De Kiem is een voortrekker in het vergroenen van het schoolplein. We hebben ons aan aangemeld
voor het project “De groene loper”. In het kader van “de groene loper” maak je kinderen bewust van
het belang van groen. Scholen krijgen van de gemeente Enschede veel bloembollen om het plein te
vergroenen. Onze school is uitgekozen voor de start van dit project. Op 15 oktober komt wethouder
Jurgen van Hout ons helpen hij het poten van de eerste bollen in de grond. Dit is om 13.15, komt u
ook kijken?

BSO Olympialaan
BSO Olympialaan is afgelopen donderdagmiddag 27 september feestelijk geopend. De kinderen
konden met het mooie weer op het springkussen spelen en zelf pizza’s bakken in een buiten pizza
oven. Buurtbewoners, ouders en andere belangstellenden kwamen langs om de BSO te bewonderen.
Mocht u ook geïnteresseerd zijn, loop dan gerust eens ’s middags binnen. BSO Olympialaan is elke
middag geopend. => Ook KOV gebruikt tot nader bericht de stints niet meer. Ze staan in de opslag in
afwachting van het onderzoek en de landelijke besluitvorming. Wij gaan met de kinderen lopend,
met auto’s en via taxibedrijf Brookhuis naar de BSO.

Foto’s van de opening en nieuwe BSO

Nieuwe juffen en veel stagiaires

kers, directeur van de basisschool

BSO Olympialaan is 3 minuten lopen van onze school.
Natuurlijk lopen we over het Kiempad.

Nieuws van peuterspeelzaal De Kiem
Samuel is nieuw op onze peuterspeelzaal.
We heten hem van harte welkom.
We zijn begonnen met het thema
“vriendschap”
Het boekje “Boris en Bella gaan naar
buiten” hebben we buiten gelezen, ook
hebben we erover gepraat, met allerlei
attributen vanuit onze vertel koffer. Nu
lezen we het boekje “Nijntje en Nina”…..
wat is het leuk om een vriendje of
vriendinnetje te hebben.
Vorige week hebben we met de kleuters
van groep 1 buiten gespeeld.
We hebben samen gespeeld met vriendjes
en vriendinnetjes die bij ons hebben
gespeeld en nu op de basisschool zitten,
Wat was dit leuk!!!!

