
 

 

 

 

 

 

Ouderverklaring voor KindPunt in de Nieuwveense Landen 

Er breekt een belangrijke periode aan voor Kindpunt, de stichting waaronder ook ons 

kindcentrum valt. Kindpunt heeft de intentie 

in de wijk Nieuwveense Landen een  school 

te starten. Volgende week krijgen alle 

ouders van kinderen die op 1 november van 

dit jaar 2, 3 of 4 jaar oud zijn een oproep 

met de vraag om een ouderverklaring in te 

vullen. De overheid heeft nieuwe regels 

gemaakt voor het stichten van een school. 

Met die ouderverklaring maakt u het KindPunt een stuk gemakkelijker om ook in de 

Nieuwveense Landen een kindcentrum te kunnen realiseren. Het is voor ons erg 

belangrijk dat er 95 ouderverklaringen worden afgegeven waarin  ouders aangeven dat 

ze, wanneer ze ooit in die wijk zouden gaan wonen, de intentie hebben om 1 of 

meerdere kinderen op het nieuwe KindPunt kindcentrum in te schrijven. Omdat maar 

weinig mensen nu al weten dat ze in de toekomst in de Nieuwveense Landen gaan 

wonen en het nieuwe kindcentrum er ook pas 

over twee a drie jaar zal staan, is deze 

ouderverklaring niet meer dan een 

intentieverklaring en beslist geen aanmelding. 

Ook als u helemaal niet van plan bent om die 

richting op te verhuizen willen we u toch 

vragen om even de moeite te nemen om een ouderverklaring af te geven op de website 

van DUO. U helpt KindPunt en indirect ook kindcentrum Anne Frank, omdat de 
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Weeknieuws 37                   Week: 24 

Agenda 

- 28 juni : Musical groep 8 (Ogterop) 

- 1 juli  : Peutergym 

- 4-8 juli : Rapportgesprekken 

- 8 juli  : Rapporten mee naar huis 

 

In dit nummer:                    

- Ouderverklaring Nieuwveense Landen   

- Peutergym 

- Rapportgesprekken 

    

  

     

 

  

 

 

 

 

 
 



 

financiering van KindPunt hierdoor wordt versterkt en dat komt ook ons kindcentrum 

ten goede. 

Voor ouders die nu al in de Nieuwveense Landen wonen geldt deze oproep natuurlijk 

ook. Voor de duidelijkheid, het invullen van de ouderverklaring verandert niets aan 

uw vrijheid om over twee of drie jaar gewoon uw kind op ons kindcentrum te houden, 

het geeft u en de andere inwoners van de Nieuwveense landen een keuze. 

 

Peutergym 

Vrijdag 1 juli staat de laatste keer peutergym op de agenda. Onder leiding van meester  

Christian kunnen de peuters weer heerlijk bewegen deze vrijdag. 
 

Rapportgesprekken 

Over twee weken houden we weer onze rapportgesprekken voor de groepen 1 t/m 7. 

Gelukkig kunnen deze gesprekken weer op school gehouden worden.  Elke collega 

verzorgd de uitnodiging voor zijn/haar groep. Morgen, in de loop van de middag 

worden deze verzonden. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Babygroep 

Wat fijn dat we mogen genieten van zoveel dagen mooi en warm weer. We proberen 

zoveel mogelijk met water te spelen, de watertafel is bij de kinderen een groot succes. 

 

In de zomer ben ik blij  

Geen sjaal, geen jas 

Het voelt zo vrij!  

Een jurkje,  

Een korte broek  

Én met mijn slippers aan  

Kan ik zo naar buiten gaan!  

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fnl.pinterest.com%2Fpin%2F517421444687740968%2F&psig=AOvVaw3jLS3MYUrr9gOnvIDALLXk&ust=1602918332923000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMC8qLjGuOwCFQAAAAAdAAAAABAD


 

Peutergroep 

Wij zijn druk bezig met ons thema ‘Zomer en water’ en hebben al een hele boel leuke 

activiteiten gedaan. Zo hebben we emmertjes water gehaald. Hierbij hoorde een leuk 

liedje en natuurlijke echte emmertjes met water. Ook hebben we zandkastelen 

gemaakt en deze vervolgens kapot gemaakt met een golf water. Deze week gaan wij 

kijken naar wat kan blijven drijven en wat gaat zinken. Dit kunnen we thuis ook in het 

bad uitproberen! Verder is onze stagiaire Cynthia deze week voor het laatst. Wij 

hebben haar heel erg bedankt voor haar hulp en inzet. We hebben voor haar gezongen 

en geknutseld, dit hebben wij dinsdag aan haar gegeven.  

 

Belangrijk voor in de agenda: 

Maandag 27 juni start de modderweek, denken jullie aan een setje extra kleren? En 

kleren die vies mogen worden?  

Donderdag 30 juni om 8 uur komt Monique van het consultatiebureau. Mocht u 

vragen hebben, dan kunt u ze donderdag stellen.  

 

 

 

 



 

BSO:  

Deze week zijn we begonnen met ons nieuwe thema ‘Water’. 

Maandag zijn we begonnen met het verven van de oceaan, we mochten onze eigen 

fantasie vissen bedenken en maken. Deze hebben we opgehangen op de groep. De 

groep hebben we aangekleed met waterdruppels. Gelukkig hebben we erg lekker weer 

deze week, dus we gingen met de watertafel spelen en allerlei waterspelletjes doen.  

Toen werden we wel een beetje nat. 

Volgende week beginnen we met de modderweek, wij hebben er erg veel zin in! 

Denken jullie aan een schoon setje kleren?  

 

 


