Beste ouders en/of verzorgers,
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief december vanuit de opvang van IKC De kindertuin. In deze
nieuwsbrief informeer ik u graag over:

•
•
•
•
•
•
•

Openingstijden opvang
Samenwerking BSO De Groene Hoek
Ouderavond
Schoolpraatapp
Samenwerking De Tweemaster
Kerstviering IKC De Kindertuin
Kerstvakantie op IKC Het Balkon

Openingstijden opvang
De hele dagopvang (HEDO) en de voorschoolse opvang (VSO) openen hun deuren om 07:30 uur.
Mocht u eerder opvang nodig hebben (vanaf 07:00 uur) dan kunt u dit aangeven bij de pedagogisch
medewerkers. Bij 6 inschrijvingen en meer pér dag kunnen wij vanaf 7 uur opvang aanbieden. Deze
extra opvang service zullen we dan met ontbijt aanbieden.
U kunt uw kind op de HEDO brengen tot 09:30 uur, dan start ons dagprogramma. We zien steeds
vaker dat kinderen nog na 09:30 uur gebracht worden, dit is niet de bedoeling. Mocht u een keertje
later zijn, wilt u dit dan laten weten aan de pedagogisch medewerkers.
Tevens wil ik u eraan herinneren dat de HEDO tot 18:00 uur open is en de buiten schoolse opvang
(BSO) tot 18:30 uur. Wij vinden een goede overdracht over hoe de (mid)dag is verlopen erg
belangrijk. Wij stellen het dan ook erg oprijs om 10 minuten voor sluitingstijd aanwezig te zijn, zodat
de pedagogisch medewerkers u een goede overdracht kunnen geven en de deuren op tijd kunnen
sluiten.
Voor de peuteropvang geldt dat de deuren om 08:30 uur open gaan en u uw kind kunt brengen tot
08:45 uur. Tijdens dit kwartiertje kunt u een spelletje met uw kind aan tafel doen. Samen een
spelletje doen heeft een positief effect op het jonge kind. Om 11:15 uur gaat de deur weer open en
kunt u uw kind tot 11:30 uur ophalen.

Samenwerking BSO de Groene Hoek
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Op veel scholen blijft de Buitenschoolse Opvang (BSO) groeien en zo ook de BSO van De Groene
Hoek, een andere basisschool van Un1ek in Maassluis. Om die reden willen we gaan samen werken
met De Groene Hoek.
Vanaf maandag 2 maart 2020 kunnen kinderen van BSO De Groene Hoek op maandag, dinsdag en
donderdag gebruik maken van de BSO van IKC De Kindertuin.
Wij zijn blij dat we deze mogelijkheid kunnen bieden en kennis te laten maken met ons profiel natuur
en techniek. Vera (pedagogisch medewerker van de BSO) zorgt elke middag voor leeftijdsgerichte
activiteiten die aansluiten op ons profiel. Nu er meer kinderen gebruik gaan maken van onze BSO
biedt dit nieuwe kansen voor de kinderen en voor Vera. We zijn opzoek naar een nieuwe collega die
samen met Vera de BSO gaat draaien. Hierbij zullen we ook de ruimtes van onze BSO anders gaan
inrichten. We streven naar een uitdagende ruimte waar alle kinderen zich thuis zullen voelen. Direct
na de kerstvakantie zullen we hiermee aan de slag gaan.
In de week van 13 t/m 17 januari is er bij IKC de Kindertuin een open week. Tijdens deze week mogen
de BSO kinderen van De Groene Hoek, die gebruik willen gaan maken van onze BSO, een kijkje
komen nemen. De pedagogisch medewerker van De Groene Hoek zal maandag, dinsdag en
donderdag met een groepje kinderen naar IKC De Kindertuin komen lopen.
Ouderavond
Op 29 oktober hebben een ouderavond georganiseerd voor de HEDO.
We hebben u geïnformeerd over het werken met Uk en Puk. Deze
methode stimuleert de brede ontwikkeling van kinderen. We hebben
verteld over het werken met thema-hoeken, verleestips en hoe
belangrijk het voor het jonge kin dis om te ontdekken. Het was een zeer
geslaagde avond en bedanken iedereen voor hun aanwezigheid. Onze
volgende ouderavond moet nog gepland worden, het zal medio april/mei
plaatsvinden.
Schoolpraatapp
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Helaas merken wij dat er een aantal ouders/verzorgers de SchoolPraatApp niet heeft geïnstalleerd op
hun smartphone. Aangezien dit tegenwoordig de eenvoudigste en meest effectieve manier van
communiceren is, vragen wij de app te gebruiken. Daarnaast is dit een duurzame vervanging van alle
papieren brieven en een mooi en eigentijds visitekaartje voor het IKC. Belangrijke informatie die op
onze website staat, kunt u tevens op deze app terugvinden.
U kunt de SchoolPraatApp downloaden via de App Store (Apple) en Google Play Store (Android).
Wanneer u ‘IKC De Kindertuin’ intikt, kunt u de app vinden. U herkent het aan ons vaste logo van het
IKC.
Via deze app krijgt u algemene berichten van het IKC en specifiek uit de groep van uw kind. U bent
dus meteen op de hoogte van het laatste nieuws.

Via het tandwieltje kunt u zich abonneren op een specifieke groep. Vul onder het kopje ‘Naam
leerling’ zowel de voor- als achternaam in van het desbetreffende kind, geef aan wat de relatie is tot
de leerling en vul vervolgens onderaan het wachtwoord in.
De wachtwoorden van de groepen kunt u opvragen bij de pedagogisch medewerkers. Lukt het niet
om de app te installeren, horen wij dit graag en helpen we u.

Samenwerking met De Tweemaster
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Door veranderingen in de samenleving, waarbij het steeds minder vaak voorkomt dat verschillende
generaties in één familiehuis wonen en ouderen in verzorgingstehuizen en verpleeghuizen alleen met
generatiegenoten wonen, zijn er minder contacten tussen verschillende generaties. De komende
periode gaan we weer met alle groepen van het hele IKC een bezoekje brengen aan de Tweemaster.
Wanneer we kinderen in contact brengen met de ouderen, bevordert dit de levenslust en
gezondheid van ouderen. Voor de kinderen biedt dit ook leerzame ervaringen. Dit zijn de data
wanneer we naar de Tweemaster gaan met de opvang groepen :
Vrijdag 24 januari gaan de 2+ kinderen van de HEDO met de ouderen gymen
Maandag 6 april gaan de peuters met de ouderen een paas-activiteit doen
De BSO is inmiddels al 2 keer op bezoek geweest. De Tweemaster en de Kindertuin delen de
activiteiten via Facebook.
Kerstviering IKC De Kindertuin
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Donderdag vieren we het kerstfeest met elkaar. We verwachten de kinderen van de peuteropvang
en de HEDO om 16:30 uur op het IKC. Er wordt een kerstverhaal voorgelezen en we gaan genieten
van wat lekkere hapjes. Om 17:30 uur zullen alle kinderen vanaf 2 jaar kerstliedjes zingen in de aula
en vervolgens zullen de kinderen van de basisschool een toneelstukje opvoeren.

Kerstvakantie op IKC Het Balkon
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De vakantie opvang voor onze BSO kinderen vindt altijd plaats op IKC Het Balkon. De planning voor
de kerstvakantie is te vinden op de Un1ek site. De kidneren moeten voor 09:30 uur aanwezig zijn.
Inmiddels hebben we ook van alle HEDO ouders te horen gekregen of uw kind wel of geen gebruik
maakt van de kerstvakantie opvang. Dank daarvoor. We zien dat er veel kinderen niet komen,
sommige dagen zelfs maar 2. We vinden het belangrijk dat de kinderen een fijne dag bij ons hebben
en plezier kunnen maken met leeftijdsgenootjes. Ook staat veiligheid hoog in het vaandel, de wet
kinderopvang stelt ook dat we moeten zorgen voor "verantwoorde kinderopvang". Om dit te kunnen
waarborgen hebben we besloten de kerstvakantie op IKC Het Balkon aan te bieden.
IKC Het Balkon is gevestigd op: Jacob van Heemskercklaan 68, Maassluis
Op maandag 23 december, dinsdag 24 december, vrijdag 27 december, maandag 30 december,
dinsdag 31 december, donderdag 2 januari en vrijdag 3 januari zijn de kinderen welkom op IKC Het
Balkon. Elke dag is er bij binnenkomst een pedagogisch medewerker van De Kindertuin aanwezig op
Het Balkon zodat er altijd een bekend gezicht aanwezig is voor uw kind. De medewerker zal elke dag
rond 16:30 uur naar huis gaan. U ontvangt vervolgens de overdracht van onze collega pedagogisch
medewerkers van Het Balkon.
U kunt ons deze dagen gewoon bereiken via ons mobiele nummer.

Ik wens iedereen hele gezellige dagen en een voorspoedig en gelukkig 2020!

Met vriendelijke groet,
Mary Rütter (teamleider 0-6jaar)

