
 

 

 

 

 

 

We zijn weer begonnen. Het gonst weer in school. 

Lachende gezichten, nieuwe gezichten en heel veel 

enthousiasme, bij kinderen en leerkrachten. We hopen 

er weer een mooi jaar van te maken, met goed 

onderwijs, de beste zorg en aandacht voor alle 

kinderen!  

 

Peutergym en dans 

Vrijdag 3 september gaat de Peutergym en dans weer van start. Na een veel te lange 

pauze gaat deze week de peutergym en dans op de KindPunt kindcentra weer van start. 

Alle peuters vanaf 2 jaar zijn dan weer welkom om te gymmen of te dansen.  

 

             Op kindcentrum Anne Frank beginnen we vrijdag 3 september om 11 uur  

             met peuterdans. U bent van harte welkom. Geeft u het ook even door aan  

             ouders van peuters in de buurt? 

Speciaal voor de peuters uit de Nieuwveense Landen 

is er nu ook een locatie dichtbij deze wijk gevonden. 

Het kindcentrum staat er nog niet, maar tot die tijd  

kunnen de peuters uit deze wijk terecht in Sport- 

school Easy Fit aan de Paradijsweg, elke vrijdag om  

11 uur. Al  jaren bieden de kindcentra van KindPunt  

gratis peutergym en dans aan. De belangstelling neemt nog steeds toe en de 

peuteractiviteiten blijken echt in een behoefte te voorzien. “Bewegen is voor kinderen 
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gewoon erg belangrijk, niet alleen voor de gezondheid, maar om 

je eigen grenzen te verkennen en niet te vergeten om te leren 

spelen met andere kinderen", aldus gymmeester Christian. Dat 

de ouders elkaar ontmoeten en dat de peuters op een speelse 

manier kennis maken met de basisschool, is een mooie 

bijkomstigheid. De kennismaking met de basisschool is voor 

KindPunt een belangrijke reden om peutergym en dans aan te 

bieden. Meedoen is overigens helemaal vrijblijvend. Ook 

wanneer je voor een andere basisschool kiest, ben je van harte 

welkom. “Er zijn ook ouders die de peutergym op verschillende kindcentra bezoeken 

om alvast de sfeer te proeven”, aldus Christian. Elke week zijn de peuters welkom, de 

ene week om te dansen en de andere week om te gymmen. Meedoen is gratis. Een 

keertje overslaan of een kijkje nemen op een ander kindcentrum is dus geen enkel 

probleem. Aanmelden is niet nodig. In de bijlage vindt u het complete rooster. 

Hoofdluis: 

Hoofdluis is een vaak voorkomend probleem op scholen, ook op ons kindcentrum. In 

verband met corona zijn er ook dit jaar op school geen hoofdluis controles. We willen 

u vragen zelf uw kind(eren) regelmatig te checken op deze vervelende kriebelaars en 

eventueel te behandelen. Als er sprake is van luizen bij uw kind(eren) kunt u dit 

doorgeven aan de leerkracht(en) van uw kind(eren).  

 

Swim2Play: 

Ook dit jaar gaan we weer meedoen aan swim2play. Groep 8 is  

Gaat morgen al voor de eerste keer. Hieronder het rooster voor  

de groepen 3 t/m 8 voor de rest van dit schooljaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Startfeest: 

Woensdag 1 september houden weer ons Startfeest. Dit gebeurt onder schooltijd. Het 

is mogelijk dat de groepen 1 en 2 hierbij ondersteuning nodig hebben van ouders, de 

leerkrachten kunnen u daarvoor benaderen. 


