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U leest het goed, Dalton 

Kindcentrum! Dat is waar 

wij met elkaar graag naar 

toe willen in de toekomst. 

U heeft hierover al 

verschillende keren iets 

kunnen lezen in het 

magazine van SOOOG, in 

onze eigen 

nieuwsberichten en ons 

jaarboekje. Om u als 

ouders nog beter te 

informeren en mee te 

nemen in de plannen, 

willen we regelmatig een 

nieuwsbrief uit laten gaan 

over de laatste stand van 

zaken en u voorzien van 

(algemene)  informatie.  

Wij wensen u dan ook veel 

leesplezier toe! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalton Kindcentrum de Tweemaster! 

 

Wat is nu precies een Kindcentrum? 

Vaak wordt er gesproken over IKC’s. IKC staat voor 

Integraal Kind Centrum. Een integraal Kind Centrum is een 

voorziening waarin organisaties als onderwijs, 

kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal 

en welzijnsactiviteiten voor kinderen zijn samengevoegd. 

Een IKC is een voorziening voor kinderen van tenminste 0-

12 jaar, waar zij gedurende de dag komen om te leren, 

spelen, ontwikkelen en ontmoeten. Bij voorkeur komen alle 

ontwikkelingsgebieden aan bod. 

Het kindcentrum biedt kinderen een dagprogramma voor 

zolang zij willen deelnemen. Het gaat bij een Integraal Kind 

Centrum om één fysieke locatie en een nieuwe 

organisatievorm. 

Wat houdt dit nu precies in voor onze Tweemaster? 

Wij worden niet direct een Integraal Kind Centrum met alle 

hierboven genoemde faciliteiten. Wij willen dit stapje voor 

stapje doen. De eerste stappen die wij willen gaan zetten 

zijn: de BSO (Buiten Schoolse Opvang) & de peuters binnen 

onze school halen. Als het mogelijk is zouden we hier graag 

in het schooljaar 2020-2021 mee gaan starten. Dit gaan we 

dan doen in samenwerking met KiWi (Kinderopvang 

Winschoten). Onze stichting heeft een intentieverklaring met 

KiWi getekend en wij willen graag samenwerken als het gaat 

om het ontwikkelen van Kindcentra’s.  

Verder hebben we binnen de stichting mevr. Janny Reitsma 

die scholen begeleid in het traject richting een Kindcentrum. 

Zij ondersteunt, voorziet ons van informatie en is onze 

vraagbaak als het gaat om de voortgang in deze 

ontwikkeling.  

Ook hebben veel leidinggevenden (waaronder die van de 

Tweemaster) van SOOOG vorig jaar de opleiding directeur 

Integraal Kind Centrum gevolgd en met goed gevolg 

afgesloten.  

De eerste gesprekken hebben inmiddels plaatsgevonden 

tussen onze school en KiWi. We hebben gekeken naar de 

mogelijkheden en die waren positief, op naar de volgende 

stap….. 
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