donderdag 10 januari 2019

Nieuws van Integraal Kindcentrum De Kiem
Eens in de maand ontvangt u een nieuwsbrief van De Kiem als geheel: peuterspeelzaal,
basisonderwijs en buitenschoolse opvang. Gezamenlijk zijn we namelijk een Integraal
Kindcentrum! Dit is de eerste nieuwsbrief van 2019. We willen u graag een goed, gezond,
mooi 2019 wensen!

Welkom!
Lean Abu Alway gaat nu bij ons naar groep 4. Hij is verhuisd vanuit Enschede Noord naar het
Hogeland. In januari maakt Joya Strijdhaftig de overstap van peuterspeelzaal naar groep 1/2A: veel
plezier hierbij Joya. Helaas moesten we ook afscheid nemen van kinderen: Finn, Keano, Fenna en
Bram zijn allemaal verhuisd naar Hengelo.
Ook op de peuterspeelzaal is het tijd voor welkom en afscheid. We hebben afscheid genomen van
Yusuf, hij is naar de Prinseschool gegaan en Josephine is verhuisd. De peutergroep heet Xavi en
Djanillo welkom. Veel plezier bij ons op de POV.

Nieuws van de peuterspeelzaal
De laatste dag voor de kerstvakantie hebben we een gezellig eten met de peutergroep gehad. En
toen….was het vakantie!! Wat een heerlijke vakantie hebben wij gehad. Wij zijn helemaal uitgerust.
We gaan het de komende 2 weken hebben over het thema welkom, regels en rituelen. Dat komt
goed uit want er is ook een nieuwe juf. Juf Leonne werkt nu bij ons. Welkom juf!
Team POV de Kiem

BSO Olympialaan
BSO Olympialaan heeft het jaar
afgetrapt met een Apenkooi voor de
BSO kinderen van alle IKC scholen.
Het was een gezellige groep die de
middag vol beweging is
doorgekomen.

Dit schooljaar worden er verschillende sport clinics gegeven op de BSO. Begin dit jaar hebben de
kinderen 2 tennislessen gehad bij TC Diekman, een aantal weken geleden voetbal clinics bij
Tubanters en er komen 2 dam clinics aan. Interesse om uw zoon of dochter kosteloos bij het
dammen aan te laten sluiten? Vraag of er nog een plekje is via bsoolympialaan@kov-hebbes.nl

TOP en IKC activiteiten
De Kiem heeft een eigen Talent Onwikkelings Programma, we organiseren regelmatig leuke,
leerzame activiteiten na schooltijd voor de kinderen die naar De Kiem gaan. Dat blijven we ook zeker
doen. Binnen IKC verband willen we ook activiteiten voor kinderen na schooltijd gaan organiseren.
We kunnen zelf van alles bedenken, maar misschien heeft u (samen met uw kind-eren-) een goed
idee waar wij niet aan denken? We horen het graag. In het prikbord van mijnschool.nl (basisschool)
kunt u uw ideeën doorgeven.

Informatie over de school
Ouders die een school kiezen, zoeken vaak eerst informatie over de school en maken een afspraak
voor een rondleiding. Op onze school gaat dit ook zo. Soms combineren ouders een rondleiding op
de peuterspeelzaal en basisschool en schrijven tegelijk voor beide in. Dat is handig. Kiest u voor
peuterspeelzaal en basisschool De Kiem dan is een doorgaande lijn vanzelfsprekend. Wilt u meer
lezen over basisschool De Kiem? Klik dan hier om de schoolgids te openen. (Of ga naar
www.dekiemvco.nl )
Een goed moment om een school te kiezen is zo rond de derde verjaardag van uw zoon, of dochter.

Wees welkom, een afspraak is zo gemaakt: 053-4310005

