donderdag 1 november 2018

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!

Welkom!
We hebben twee nieuwe peuters op de peuterspeelzaal: Jasmijn en Joya-Mae. Naar de

basisschool gaan nu Noah, Isabel, Julien en Benjamin. Jullie zijn van harte welkom!

Nieuws van de peuterspeelzaal
De laatste week voor de herfstvakantie hebben we het thema “vriendschap” afgesloten, alle
peuters hebben een heel leuk boekje gekregen “Boris en Bella gaan naar buiten” dit is mede
mogelijk gemaakt door het Loes loket.

Wij hebben
vriendschapsarmbandjes
gemaakt. Het was super
gaaf om er een leuke
sticker op te plakken. Deze
moest natuurlijk bij je
vriendje geplakt worden.
Deze week starten we met
het thema herfst, het
boekje “Bobbi naar het
bos” en “het vrolijke
egelorkest” staan centraal.

Schoolfruit op de peuterspeelzaal en basisschool
We doen weer mee aan schoolfruit! Vanaf 12 november krijgen we 20 weken lang drie keer
per week schoolfruit. We weten nog niet op welke dag dit geleverd wordt.
Het is belangrijk om kinderen zo
vroeg mogelijk verschillende
soorten groente en fruit te laten
proeven. Zo maken kinderen
kennis met veel verschillende
smaken en structuren. Soms zijn
kinderen pas gewend aan een
onbekende smaak na 10 tot 15
keer proberen! Smaak is dus iets
wat je kunt ontwikkelen.
Doordat wij meedoen aan EUschoolfruit helpen wij u om uw
kind. Ook als kinderen nog niet
veel durven te proeven, doen ze
op school vaak lekker mee. Want
in de praktijk blijkt: zien eten doet
eten.
Tips voor thuis






U kunt als tussendoortje ook een stukje komkommer, wortel of paprika geven.
Fruit en groente kunnen altijd! Banaan in yoghurt, komkommer op brood, soep bij de
maaltijd en aardbeien door het toetje!
Voor het meegeven van fruit zijn er veel handige meegeefbakjes. Zo is er een bananenbox,
een appelbox en ook een box voor snoeptomaatjes. Ook in een normale broodtrommel kunt
u fruit makkelijk meegeven.
Leg fruit en groente voor de grijp en eet er zelf ook van natuurlijk! Zien eten, doet eten.
Proef altijd een hap en beloon dit met een complimentje. Door uw positieve gedrag overwint
uw kind de (mogelijke) angst voor nieuwe smaken.

Boekenuitleen
“Hoe meer kinderen lezen en voorgelezen ze worden, hoe beter ze leren!”
Voorlezen is niet alleen leuk maar kan ook een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van
een kind. Voorlezen is heel goed voor de taalontwikkeling. Kinderen leren nieuwe woorden
tijdens het voorlezen en ze leren hoe een goede zin opgebouwd is. In de tweede plaats leren
kinderen goed luisteren en zich concentreren.
Maar ook het gevoel van veiligheid dat kinderen krijgen, het plezier dat kinderen beleven
aan het voorlezen en de exclusieve aandacht die ze krijgen tijdens het voorlezen, zijn van
belang voor de ontwikkeling van het kind. En het samen lezen van een boek kan ook helpen
rust en regelmaat te brengen. Omdat we dit weten, starten we binnen een aantal maanden
met het uitlenen van boeken aan onze peuters en kleuters. Wordt vervolgd!

