NIEUWSBRIEF
KINDCENTRUM DE VLINDER

Januari Birthdays!
4 - Neomy
5 - Justin & Lena
7 - Yagiz
8 - Beyza & Rana
9 - Tijn & Efe
10 - Hira
12 - Hans (DO)
13 - Kadir
14 - Amber
21 - Mete
22 - Oscar (DO)
24 - Emir
25 - Adam (PSZ)
26 - Vanessa
30 - Milo (DO)
31 - Çinar

WELKOM IN HET KINDCENTRUM
basisschool
Indy, Giano, Liam James, Sean, Rink en David zijn bij
ons op school gestart. Adam gaat deze maand
starten. Veel plezier bij ons op school.

Dagopvang
Op de babygroep hebben we 3 nieuwe kindjes erbij,

Victor, Rayan en Oumnia. Hans wordt 2 jaar en gaat
over naar de peutergroep, gefeliciteerd Hans! De
peutergroep heeft er ook 2 nieuwe kindjes bij,

Montassir en Joel. We wensen alle kindjes veel
speelplezier op hun nieuwe groep.

Peuteraanbod
Nikki en Leen starten in januari op het

peuteraanbod. We wensen ze veel speelplezier.
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School
Terugblik 2020
2020 gaat de geschiedenisboeken in als een memorabel
jaar. Helaas moesten de scholen in maart al een keer de
deuren sluiten en in december weer. Corona heeft veel
invloed gehad op ons onderwijs, onze leerlingen en hun
gezinnen, onze collega’s en op onze omgeving. Het virus
heeft veel mensen getroffen. Op school moesten
verschillende activiteiten afgelast of aangepast worden en
heeft iedereen ondervonden dat lessen veel meer impact
hebben als kinderen gewoon naar school kunnen.
Tussendoor hebben we gelukkig ook een heleboel fijne en
mooie dingen beleefd en hebben we gezien en gehoord
hoe graag kinderen naar school gaan en samen willen
leren! De kinderen hebben ondanks alles ook veel geleerd
en gelachen en zijn gegroeid op allerlei vlakken.

Vooruitblik 2021
Wie had dat gedacht? Dat we het nieuwe jaar beginnen met onderwijs op afstand. Voor de kerstvakantie heeft het
team ontzettend snel geschakeld om ervoor te zorgen dat alle kinderen vóór de vakantie alle materialen thuis
hebben. De kinderen hebben allemaal een geel A4-papier ontvangen met daarop alle inlogcodes. De kinderen van
groep 5 t/m 8 werken dagelijks online via Microsoft Teams. Ze volgen instructielessen of bekijken de
instructiefilmpjes. De kinderen van groep 1 t/m 4 hebben een passend programma ontvangen waarbij ze op papier
werkjes mogen maken en digitaal kunnen werken.
De Parro App (het communicatiemiddel tussen school en ouders) heeft de eerste schooldagen last gehad van een
landelijke storing. Parnassys is op de achtergrond volop aan het werk om dit in de toekomst te voorkomen.
Een nieuw jaar met altijd goede voornemens. Dit zijn onze goede voornemens:
Voorop blijft staan dat alle kinderen met veel plezier naar ons Kindcentrum komen!
Het schoolplein verder vergroenen
(o.a. 17 maart Nationale Boomfeestdag waarbij we samen met IVN Geldrop en Gemeente Geldrop-Mierlo
bomen planten).
Nieuw interieur voor de kinderopvang.
Kwaliteit van ons onderwijs verder door ontwikkelen met nieuwe materialen
(o.a. Logo3000 voor de woordenschat, Bereslim en Letterster).
Meer- en Hoogbegaafdheid: het signaleren te vervroegen en uitdagend materiaal aanbieden tijdens de reguliere
lessen.
ICT vaardigheden bij de kinderen vergroten door te werken met o.a. Microsoft Office.
Aanschaf van I-pads bij de kleuters en een extra laptopkar voor de onderbouw.
Nieuw Kindcentrumplan voor 2021-2025 ontwikkelen, aansluitend aan de koers van Stichting de Eenbes en
Wijzijnjong (Korein).

School
Noodopvang:
De noodopvang is vanuit overheidsrichtlijnen anders
geregeld dan tijdens de vorige schoolsluiting. De opvang
is alleen bedoeld in uiterste nood en indien ouders een
cruciaal beroep hebben. Mensen moeten immers zoveel
mogelijk thuis blijven en thuis werken. Iedereen moet
zijn/haar steentje bijdragen om de lockdown te kunnen
beëindigen! Ook collega’s werken zoveel mogelijk vanuit
thuis. Leerkrachten zijn bovendien bezig met onderwijs
op afstand. Zij kunnen niet gelijktijdig kinderen opvangen.
Iedere teamlid is één dag per week aanwezig voor het
verzorgen van de noodopvang. Tijdens deze dag zijn de
leerkrachten die de noodopvang verzorgen minder goed
bereikbaar.
Kinderen die gebruik maken van de noodopvang moeten
hun schoolspullen meebrengen (ook inlogcodes) om
tijdens de opvang te kunnen werken. De
noodopvang is beschikbaar tijdens schooltijd. Voor en na
schooltijd kunt u uw eigen kinderopvangorganisatie
noodopvang aanvragen. Noodopvang aanvragen kan
alleen telefonisch (040-2800600).

Carnaval
Het is misschien nog ver weg, maar de werkgroep van
Carnaval is al gestart met de voorbereidingen. Helaas
hebben we deze week besloten dat we Carnaval niet
gaan vieren, zoals andere jaren.
We hopen dat we op deze dag wel met alle kinderen
fysiek op school mogen zijn. We willen dan na de
pauze (om 10.30 uur) de vakantie feestelijk inluiden.
Hoe dit eruit gaat ziet hoort u van ons.

Koffie-uurtje
Het koffie-uurtje van 5 januari is verplaatst naar
dinsdag 19 januari. Ouders ontvangen via de Parro
App een link om online deel te kunnen via Microsoft
Teams.

WIST U DAT...

... deze wist u datjes over het voorlezen gaan?
... 20 JANUARI DE NATIONALE
VOORLEESDAGEN VAN START GAAN?
... tijdens het lezen uw kind in aanraking komt met nieuwe
woorden en dat uw kind sneller leert wat een woord
betekent en hij leert hoe je met losse woorden zinnen
maakt?

... Bij voorlezen het luisteren en kijken centraal
staat? een goede gelegenheid om de
concentratie te oefenen!
... kinderen die vanaf een jonge leeftijd worden
voorgelezen op latere leeftijd kunnen voorlopen
(als het gaat om lees- en leervaardigheden)
op kinderen die niet zijn voorgelezen?
... kinderen zich leren te verplaatsen in de
hoofdpersoon van een verhaal en hierdoor meer
informatie krijgen over de wereld om zich heen?
... Voorlezen de fantasie en emotionele
vaardigheden prikkelt van uw kind?

Peuteraanbod
Nieuwe start na de lockdown.

We wensen allereerst alle peuters en hun ouders een
gezond en sprankelend 2021. We hopen dat we snel
weer van start mogen gaan, maar dit is op dit
moment nog onduidelijk. We willen in ieder geval nog
eens aangeven dat de kinderen van de ouders met
cruciale beroepen ook nu opgevangen worden bij het
peuteraanbod. De lijst van cruciale
beroepen kunt u inzien op de site van de overheid.

Thema: Winter

Het nieuwe thema waarmee we van start gaan is
Winter. We gaan het hebben over winterkleding en
winteractiviteiten.
Het boek wat we gaan gebruiken heet aankleden met
Fien en Milo en is geschreven door Pauline Oud.
Hierover krijgt u nog een aparte ouderbrief.

Nationale voorleesdagen

Op woensdag 20 januari beginnen de nationale
voorleesdagen.
' Coco kan het! '
Verkozen tot Prentenboek van het Jaar 2021

Op het peuteraanbod besteden we veel aandacht aan
voorlezen. Bij elke dag 15 minuten voorlezen leert uw
peuter elk jaar 1000 nieuwe woorden bij.
Dat is toch een mooi aantal!

Dagopvang
Als eerst, voor allemaal de beste wensen voor 2021!
Helaas is ons kinderdagverblijf gesloten en bieden
we alleen opvang aan ouders die een vitaal beroep
hebben. Daardoor zijn er minder kinderen op de
groepen. Toch maken we er een mooie/leuke tijd
van. En hopelijk mogen we de anderen kindjes
weer gauw welkom heten!!
Nieuwe start na de lockdown.

We wensen allereerst alle peuters en hun ouders
een gezond en sprankelend 2021. We hopen dat
we snel weer van start mogen gaan, maar dit is op
dit moment nog onduidelijk. We willen in ieder
geval nog eens aangeven dat de kinderen van de
ouders met cruciale beroepen ook nu opgevangen
worden bij het peuteraanbod. De lijst van cruciale
beroepen kunt u inzien op de site van de overheid.

Vraagje vanuit de juffen:
Willen alle ouders goed voor de camera staan als ze aanbellen? Zodat we kunnen zien wie we binnen laten :)
Het thema voor komende weken is “winter”. Hopelijk de komende weken, daarbij een keer sneeuw. Dat zou leuk
zijn voor de kinderen. Sneeuw kun je ook zelf maken.
Kijk eens op de volgende site: Sneeuw maken: recept • Juf Maike
We hebben in januari ook weer kindjes die jarig zijn:Hans 12 januari, Oscar 22 januari, Milo 30 Januari, en Solenn 3
februari (Ze gaat dan naar school). Myron is 30 december jarig geweest. Allemaal van harte gefeliciteerd!
Lieve kindjes en ouders, hopelijk zullen we elkaar gauw weer zien!
Blijf gezond en hopelijk wordt 2021 een goed jaar.
Groetjes alle juffen van de dagopvang.

