Nieuwsbrief 3 – juni 2020
Dit is alweer onze 3e
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:
-

-

Het bezoek aan
het IKC de Linde
Het bezoek aan
IKC Mondomijn
De stand van
zaken bij ons op
school over de
buitenschoolse
opvang (BSO) en
de ontwikkelingen
als het gaat om de
Peuterspeelzaal
En het algemene
filmpje over wat
een IKC inhoudt.

Dalton Kindcentrum de Tweemaster!
Nog een bezoek aan een IKC!
Op woensdag 11 maart zouden we met enkele teamleden
naar het IKC Mondomijn gaan in Helmond. Door alle Corona
perikelen is dit helaas niet doorgegaan. Gelukkig blijft de
afspraak om daar heen te gaan wel gewoon staan. Deze is
verplaatst naar woensdag 10 maart 2021. 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
De BSO (buitenschoolse opvang) bij ons op school is door
de Coronacrisis in een sneltreinvaart gegaan. We hebben in
deze periode tot aan de zomervakantie de nood BSO in
samenwerking met KiWi weten te realiseren. Dit verloopt
super goed en we zijn erg tevreden hierover. Inmiddels is er
zelfs een naam bedacht en een logo gemaakt voor onze
BSO.

Wij wensen u dan ook
weer veel leesplezier
toe!

We gaan er van uit dat we naar de zomervakantie door
mogen gaan met onze BSO. Mocht u nu belangstelling
hebben om hier gebruik van te maken, dan kunt u contact
opnemen met KiWi (0597431844).
https://www.kinderopvangwinschoten.nl/
kiwi@kinderopvangkiwi.nl of bso@kinderopvangkiwi.nl
De VSO (voorschoolse opvang) is ook bij ons mogelijk.
Eigenlijk al heel lang. Mevr. M. Bolt regelt dit altijd super
goed voor onze school. Deze mogelijkheid blijft ook na de
zomervakantie. Daar komt nog een “extra” optie bij. Het is
nu zo dat mevr. M. Bolt vanaf 7:30 uur de kinderen opvangt
op school. Maar mocht u deze opvang eerder nodig hebben,
dan is de mogelijkheid er na zomervakantie om uw kind
vanaf 6:30 uur bij de VSO te brengen. Echter worden de
kinderen die gebruik maken van
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de VSO vanaf 6:30 uur door KiWi opgevangen. Mocht u niet
eerder dan 7:30 uur opvang nodig hebben, dan is de
mogelijkheid nog steeds dat u uw kind bij mevr. M. Bolt
aanmeldt. Wilt u dus eerder dan half 8 gebruik maken van
de VSO, dan kunt u contact opnemen met KiWi.
Vanaf de herfstvakantie is het alleen nog mogelijk om VSO
bij KiWi af te nemen. Mevr. M. Bolt stopt na de herfstvakantie
met de VSO.
Wat betreft de Peuterspeelzaal en/of opvang 0-4 jaar, daar
zijn we druk mee bezig. We hebben inmiddels de aanvraag
klaar liggen en gaan hier na de zomervakantie mee verder.
Zo gauw we hier meer over weten, informeren wij u hierover.

Dan even weer een filmpje😊!
In de volgende link kunt u een filmpje bekijken waarin
duidelijk wordt uitgelegd wat de typische kenmerken zijn van
een Kindcentrum:
https://www.youtube.com/watch?v=fsHKLt0UXrk

