
Nieuwsbrief 5 – juni 2021 

Dit is alweer onze 5e 

nieuwsbrief als het gaat 

om de ontwikkelingen van 

ons Dalton Kindcentrum. 

We willen u hierin graag 

meenemen en u 

regelmatig informeren via 

deze nieuwsbrief.  

Vorige keer waren de 

items: 

- De stand van 

zaken bij ons op 

school.  

- De veranderingen 

in de VSO 

Wij wensen u dan ook 

weer veel leesplezier 

toe! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalton Kindcentrum de Tweemaster! 

De stand van zaken op de Tweemaster 

Door alle thuiswerkperiodes is het aardig rustig geweest als 

het gaat om de ontwikkelingen rondom ons Kindcentrum in 

wording. Nog even weer op een rijtje voor u waar we 

allemaal mee bezig zijn en waar we graag naar toe willen 

met elkaar: 

VSO (voorschoolse opvang) & BSO (buitenschoolse 

opvang) 

In samenwerking met KiWi hebben we de VSO & BSO 

gerealiseerd bij ons op locatie. Mocht u hier gebruik van 

willen maken, dan kan dat! U kunt uw kind aanmelden voor 

de Tuimelaars via de site van KiWi. Hoe u dat kunt doen 

staat hieronder even in het kort: 

- https://www.kinderopvangwinschoten.nl/ 

- Klik dan op buitenschoolse 

opvang 

- Ga dan naar locaties. 

Onderaan de pagina staat de 

locatiewijzer van de 

Tuimelaars. U kunt hierin lezen 

wie er werken, wat de 

openingstijden zijn en nog veel meer interessante 

informatie. 

- Als u nog verder naar onderen gaat, dan staat daar 

een geel hokje die u kunt aanklikken als u uw kind 

wilt aanmelden.   

Peuterspeelgroep 

Zoals we al eerder hebben gemeld is de aanvraag voor een 

Peuterspeelgroep ingediend. 

Tot op heden hebben we nog 

niet duidelijk wanneer dit 

gehonoreerd en gerealiseerd 

kan worden. We houden u 

natuurlijk op de hoogte! 

Audit 3 juni aanstaande 

Voordat we ons officieel Kindcentrum mogen en kunnen 

noemen hebben we een Kindcentrumplan moeten indienen 

bij de stuurgroep. Aan de hand van dit plan worden wij 

donderdagochtend 3 juni geauditeerd en vinden er 

gesprekken plaats met directie, leerkrachten en ouders. Aan 

de hand van deze audit wordt gekeken hoever we zijn en of 

we ons officieel Kindcentrum mogen gaan noemen in de 

toekomst. Een spannende ochtend dus voor ons allemaal. 

We houden u uiteraard op de hoogte! 

https://www.kinderopvangwinschoten.nl/

