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In onze eerste nieuwsbrief 

heeft u kunnen lezen dat 

we met elkaar graag een 

Dalton Kindcentrum willen 

gaan worden. We willen u 

hierin graag meenemen 

en u regelmatig 

informeren via een 

nieuwsbrief. Dit is onze 

tweede nieuwsbrief als het 

gaat over ons 

Kindcentrum.  

Vorige keer waren de 

items: 

- Wat is nu precies 

een Kindcentrum? 

- Wat houdt dit nu 

precies in voor 

onze Tweemaster. 

- Wie ons begeleid 

in dit traject er naar 

toe. 

- De opleiding 

Kindcentrum 

directeur. 

- En de gesprekken 

tussen school en 

KiWi 

(Kinderopvang 

Winschoten).  

Wij wensen u dan ook 

weer veel leesplezier 

toe! 

 

 

 

 

 

 

Dalton Kindcentrum de Tweemaster! 

Bezoek IKC de Linde in Eenrum 

Woensdag 29 januari zijn we met het gehele team op 

bezoek geweest bij IKC (Integraal Kindcentrum) de Linde in 

Eenrum. Hier werden we hartelijk ontvangen door Peter 

Loonstra (directeur van IKC de Linde). Hij vertelde ons hoe 

zij met het team, de school, de kinderopvang en de 

peuterspeelzaal uiteindelijk een IKC zijn geworden. De weg 

er naar toe, de tegenslagen maar ook de mooie momenten, 

zaken waar ze nog (steeds) tegenaan lopen etc. Het was 

een boeiende middag waarin we veel inspiratie hebben 

kunnen opdoen. Hieronder een kleine fotocollage, zodat u 

ook een indruk heeft. 

 

Nog een bezoek aan een IKC! 

Op woensdag 11 maart aanstaande staat nog een bezoek 

aan een IKC gepland. Want zeg nou zelf, er is geen betere 

“leerplek” dan de praktijk! Helaas kan niet het gehele team 

mee, want deze IKC ligt helemaal in Helmond. Er gaan dus 

een aantal van ons naar toe en zullen de andere collega’s 

op een later tijdstip bijpraten. Waarom nu helemaal in 

Helmond zult u zich vast afvragen? IKC Mondomijn is één 

van mooiste IKC voorbeelden van het land en dat willen we 

natuurlijk graag zien. Mocht u nieuwsgierig zijn, kijk dan 

gerust eens op hun site: www.mondomijn.nl  

De stand van zaken op de Tweemaster 

Zoals wij in onze eerste nieuwsbrief al vertelden zouden wij 

graag de Peuterspeelzaal en de BSO (buitenschoolse  

http://www.mondomijn.nl/
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opvang) bij ons op school willen realiseren. Hierover kunnen 

wij u het volgende melden: 

Er zijn twee medewerkers vanuit KiWi (Kinderopvang 

Winschoten) die graag bij ons de BSO (buitenschoolse 

opvang) willen organiseren in samenwerking met onze 

school. Wie dat zijn kunnen we helaas nog niet met u delen, 

maar we zullen dit z.s.m. doen. Inmiddels hebben we kennis 

met elkaar gemaakt en zijn we bezig om concreet de 

plannen rond te maken. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan 

de inrichting van de ruimte, gemeentelijke aanvragen etc. 

Wanneer we van start gaan is nog niet duidelijk.  

Wat betreft de Peuterspeelzaal, dat laat nog even op zich 

wachten. Zo gauw we hier meer over weten, informeren wij 

u hierover.  

 

Dan nog wat algemene informatie 

In de volgende link kunt u een filmpje bekijken over wat een 

IKC nu precies inhoudt. Vorige keer hebben we het ook wel 

proberen uit te leggen, maar beelden zeggen vaak nog 

meer. 

https://www.youtube.com/watch?v=29J9xFpALmQ 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=29J9xFpALmQ
https://www.youtube.com/watch?v=3ej-ye5QAQI

