
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Week 2: 

Het dagelijks leven gaat door. Gelukkig maar. Wel op een andere manier. Ik bemerk , dat er 

uitgekeken wordt naar het licht aan het einde van de tunnel. Momenteel gaan wij samen door een 

diep dal. De top is in zicht , maar de beklimming van de berg vergt veel kracht en inspanning. 

Misschien moeten wij onze doelen bijstellen en niet de top willen bereiken , maar misschien 

klimmen tot aan en net boven de boomgrens. Daar vandaan hebben wij een mooi uitzicht op het dal. 

Een geruststelling. Iedereen is aan het opklimmen ! 

Op ons kindcentrum zijn de medewerkers op hun werkdagen op de locatie. Er is contact met de 

kinderen. De medewerkers hebben onderling contact. Dat is momenteel een voorrecht. 

Bij dit weeknieuws een zevental bijlages. Deze zal ik over een aantal e-mailberichten naar jullie 

toesturen.  

 

Piet 

  Schooljaar 2020- 2021 

202018201682018 
Weeknieuws 

 

Weeknieuws    19                        Week: 2 

Komende maand: 

Lockdown school : week 3: maandag 18 

t/m/ vrijdag 22 januari 2021 

Eventuele openstelling school en opvang: 

Maandag 25 januari 2021 

 

In dit nummer: 

- Bijdrage Piet 

- Vragenlijsten W.M.K. 

- Noodopvang 

- Kinderopvang in al zijn facetten 
 



 

Vragenlijst W.M.K. voor ouders: 

De afgelopen week hebt u van mij een uitnodiging ontvangen om de ‘Tevredenheid Vragenlijst voor 

Ouders” in te vullen. Hierbij het verzoek , om deze lijst in de maand januari 2021 in te vullen. Met 

deze gegevens kunnen wij onze manier van werken en de kwaliteit daarvan optimaliseren. Van harte 

aanbevolen. Een grote deelname geeft een betrouwbare indruk van de resultaten. Deze ingevulde 

lijsten zijn geanonimiseerd uit te lezen in het systeem. Momenteel hebben ongeveer 50 respondenten 

de lijst ingevuld. Er zijn meer dan 200 e-mail berichten met wachtwoorden verzonden. 

 

 

Noodopvang: 

Wij bemerken dat er meer kinderen deelnemen aan de noodopvang van de opvang en het onderwijs. 

De kinderen voor het onderwijsdeel zijn welkom tijdens de gehanteerde schooltijden. De 

leerkrachten en de andere werknemers zijn nagenoeg allemaal aanwezig op ons kindcentrum tijdens 

hun werkdagen. Een enkele keer wordt er vanuit de woonlocatie gewerkt. Er wordt gewerkt met een 

weektaak; er zijn digitale lessen ( online lessen); leerkrachten geven fysiek les aan de kinderen van 

de noodopvang; kinderen maken huiswerk in de thuissituatie; kinderen met een extra leervraag 

worden in groepjes begeleid; enkele groepen uit de bovenbouw werken met een groepsapp; 

leerkrachten geven feedback op de gemaakte opdrachten ; links met educatieve activiteiten op de 

middag zijn gedeeld; Overdag worden digitale lessen en videobellen uitgevoerd; soms vindt er na de 

lesdag contact plaats. Deze opsomming even als een doorkijkje van het dagelijks leven van een 

leerkracht. Wij verlangen naar de fysieke ontmoeting en de interactie met de kinderen. Wij handelen 

naar de mogelijkheden , die wij tot onze beschikking hebben. Opgave voor de noodopvang van de 

komende week ( maandag 18 tot en met 22 januari 2021) graag vroegtijdig opgeven ! In het weekend 

controleer ik mijn e-mail berichten minder vaak. Dat zult u begrijpen. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
Baby/dreumesgroep: 
Wat gebeurt er met water als het heel erg koud is buiten? Dan bevriest het! Dit hebben wij ook 

getest met water in onze vriezer. Na een tijdje was het bevroren! Hoe voelt dat nou aan? Wat 

gebeurt er, als het een tijdje uit de vriezer blijft? Zelf hebben we ook even gevoeld aan het ijs en 

gekeken hoe het begon te smelten. Wat een belevenis!  

 

De noodopvang wordt helaas nog met een week verlengd. Daarom nog even een leuke tip/activiteit 

voor thuis: 

 

Laat u kind(eren ) ook eens ontdekken hoe ijs voelt en wat er gebeurt als het een tijdje buiten de 

vriezer staat: 

- Leg wat ijs (bijvoorbeeld in ijsblok bakjes of zakjes) in de vriezer 
- Haal het eruit wanneer het bevroren is en doe dit op een bord 
- Laat de kinderen voelen, kijken en ontdekken 
- Waar is het ijs nou gebleven na een tijdje?  

Voor de iets oudere kinderen: paint the snow 

- Neem een bak(je) of bord en leg hier wat watten in. Het lijkt net sneeuw! 
- Neem wat kleuren verf en verf de sneeuw!  

 



Wist je dat… 

- … wij een nieuwe kleurtje op de muur hebben? Het geeft meer rust op de groep en we zijn 
er heel erg blij mee!  

- … sommige kinderen dezelfde spullen hebben en er veel nieuwe kinderen komen? Zouden 
jullie daarom op alles (flessen, bekers, jassen, tassen) een naam willen zetten, zodat we niet 
in de war raken en u uw eigen spullen netjes mee naar huis krijgt ? 

 
 

 
 

Peutergroep: 
Het thema winter waar we in de Peutergroep aan werken brengt dankbare gespreksonderwerpen 
met zich mee. Natuurlijk wachten we met zijn allen op echte sneeuw. Deze was jammer genoeg 
alleen nog maar te bespeuren in het zuiden van ons land.  
Tijdens de gesprekjes in de kring praten we over de kleding die we aan kunnen trekken, wanneer 
het buiten koud is en kijken naar het verschil tussen een want en een handschoen, en een muts en 
oorwarmers.  
Kinderen vertellen ook dat er ’s ochtends ijs op de autoruit van papa of mama zit en vertellen erbij 
hoe je dat er weer af kunt halen. Ook lag er het afgelopen weekend ijs op de slootjes waar stoere 
verhalen over werden verteld!  
Verder kijken we op het digibord naar een filmpje, hoe we de vogels in de tuin kunnen helpen als 
het koud is buiten.  Juf Kim heeft pannenkoeken gebakken waar we een sneeuwpop op hebben 
gemaakt. Dat was smullen!  
Volgende week woensdag gaan de Nationale Voorleesdagen weer van start. Daarvoor is een leuk 
Corona proof draaiboek in de maak. Wij houden jullie op de hoogte. 

 

 

 

 

 



Wist u dat: 

· Volgende week de Nationale voorleesdagen van start gaan op woensdag 20 januari waarbij het 

boek “Coco kan het!” centraal staat ? 

· Gertrude Wink verpleegkundige van het Consultatie Bureau op 19 januari a.s. weer aanwezig zal 

zijn op locatie vanaf 07.30 uur? 

. Mocht u vragen hebben voor haar, of advies willen, dan kunt u haar benaderen. Zij zal ook buiten 

zijn tijdens het brengen van de kinderen. 

· De muren van onze peutergroep een nieuw fris zacht groen kleurtje hebben gekregen afgelopen 

vrijdag ? 

BSO:  

Ook op de BSO is natuurlijk alles anders dan anders. Zo zijn er bijvoorbeeld een stuk minder 

kinderen. Wat missen we jullie zeg. Ondanks dat, lukt het goed om er leuke en gezellige middagen 

van te maken. Zo spelen we lekker buiten, wanneer het weer dat toelaat en worden er ook binnen 

leuke activiteiten gedaan. Verder zijn we druk bezig om de BSO ruimtes extra op te ruimen en 

schoon te maken, zodat alles er straks weer tiptop uitziet. 

Alles wat we normaal gesproken doen, proberen we nu ook zo normaal mogelijk door te laten gaan 

waar dat mogelijk is. Zo lopen de thema’s ook gewoon door. Het thema van de komende maand is 

“kunst en kitchen”. Een aantal onderdelen hiervan zijn: sport en spel, creatief, expressie, atelier, 

koken en bakken en muziek. 

We denken aan jullie. Jullie houden de activiteiten, die we bedacht hebben zeker nog tegoed en wij 
zien er naar uit, om jullie weer te mogen verwelkomen binnen ons kindcentrum.  



Houd nog even vol!! 

 
  


