September 2019

Nieuwsbrief Kindcentrum Nova locatie Walburg
In ons kindcentrum ontvangen alle ouders iedere
maand dezelfde nieuwsbrief. Daarin leest u wat er
allemaal in het kindcentrum gebeurt. Nieuws en
weetjes uit de groep ontvangt u via de groep.
Ons kindcentrum is een vertrouwde plek waar
kinderen -van baby tot en met groep 8- de hele dag
mogen schitteren en stralen. Het is hun 'tweede
thuis' waar ze genieten van onderwijs, opvang en
sport- en spelactiviteiten. Ze krijgen er de juiste
ondersteuning en de beste voorbereiding op het
leven als middelbare scholier.
Hoe dat precies in zijn werk gaat? Daarover
informeren we u graag in deze maandelijkse
nieuwsbrief. We zijn blij en trots op ons
kindcentrum en willen ons enthousiasme graag met
u delen.
We wensen u veel plezier met deze nieuwsbrief en
in ons kindcentrum!
Leon Papavoine
Directeur
basisschool Tandem
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Rebecca Ringeling
Locatiemanager
Yes! Kinderopvang
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Agenda
Start nieuwe schooljaar
Groep 8 op werkweek
Groep 1 t/m 7 op schoolreis’
Nieuwe ‘look’ KDV De Were

Agenda

2 september
9 september
16 september
17 september
20 september
23 september
24 september
24 september
gewijzigd!

start nieuwe schooljaar
start jantje beton Loterij
groep 8 op werkweek
groep 3 en 4 op schoolreis
groep 1 en 2 op schoolreis
schoolfotograaf Tandem
schoolfotograaf Tandem
schoolreis groep 7 datum

24 september kennismakingsgesprekken
25 september start kinderpostzegelactie
1 oktober
groep 5 en 6 op schoolreis datum
gewijzigd!

Oudervertelgesprekken

Vanaf dit schooljaar starten wij in de week van 23 september met de oudervertelgesprekken. Deze gesprekken
zijn bedoeld als kennismaking met de leerkracht(en) en voor het uitwisselen van (belangrijke) informatie over
uw kind(eren). Deze gesprekken vervangen de ouderwetse informatieavond. Groep 8 heeft nog wel een aparte
informatieavond (op 12 september) over alle belangrijke zaken (advies/ VO/ Kamp) die dit jaar spelen.
In de bijlage van deze mail vindt u een formulier waarop u allerlei belangrijke informatie over uw kind(eren)
kwijt kunt. Dit formulier vormt de leidraad voor het gesprek. Tijdens het gesprek worden er ook afspraken
gemaakt (gespreksarrangement) over de manier waarop er contact onderhouden wordt. U kunt bijvoorbeeld
aangeven of u mondeling, schriftelijk of telefonisch contact wilt met de leerkracht van uw kind(eren) en hoe
vaak (bijv. alleen de reguliere oudergesprekken, te weten een oudervertelgesprek, voortgangsgesprekken en
een rapportgesprek). Vooral in het geval van bijzonderheden kan juist een aangepast gespreksarrangement
wenselijk zijn (bijv. intensiever contact voor een bepaalde periode).
Het individuele gespreksarrangement heeft als doel om efficiënt en op maat te kunnen werken op basis van de
behoefte van het kind.
Let op! Er is een apart formulier voor de kinderen uit de groepen 1-2 en een formulier voor de kinderen uit de
groep 3 t/m 8.

Groep 8 op werkweek

Van maandag 16 september t/m vrijdag 20
september gaan de leerlingen van groep 8 op
werkweek naar ’t Kraanven in Loon op Zand. De
ouders ontvangen de informatie over deze week
tijdens de informatieavond.
Wij wensen alle leerlingen een hele leuke, gezellige
en zonnige week!

Groep 1 t/m 7 op schoolreis

In de week dat groep 8 op werkweek is, hebben we dit schooljaar ook de schoolreizen van groep 1 t/m 4
gepland. Groep 7 gaat een week later. Groep 5 en 6 gaan op 1oktober.
- Groepen 1 en 2 gaan vrijdag 20 september naar Plaswijckpark in Rotterdam
- Groepen 3 en 4 gaan dinsdag 17 september naar Beekse bergen
- Groepen 5 en 6 gaan dinsdag 1 oktober naar Archeon (datum GEWIJZIGD ivm overboeking Archeon)
- Groep 7 gaat dinsdag 24 september naar Ouwehands Dierenpark (datum GEWIJZIGD ivm kampbezetting)
Voor de schoolvakantie hebben wij een brief meegegeven met het verzoek voor de schoolreis te betalen.
Mocht u dit nog niet gedaan hebben, verzoeken wij u het gevraagde bedrag over te maken op
bankrekeningnummer NL58RABO0133128504 t.n.v. OBS De Tandem onder vermelding van naam, achternaam
en groep van uw kind.
De kosten voor de schoolreis bedragen voor groep 1 en 2 € 12,50 per kind en voor groep 3 t/m 7 € 25,00 per
kind. Hierin zijn de entree en het vervoer inbegrepen. Eten en drinken moeten de kinderen zelf meenemen.
Mocht u naar aanleiding van het bovenvermelde nog vragen hebben, aarzelt u dan niet contact met ons op te
nemen.
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Inleveren rapporten

Wilt u, wanneer u dit nog niet heeft gedaan, het
rapport van uw kind inleveren bij de
groepsleerkracht? Bij voorbaat vriendelijk dank!

Jantje Beton

Daltonschool Tandem komt in actie voor spelen!
Onze leerlingen van groep 4 t/m 8 verkopen lootjes
van De Kleine Jantje Beton Loterij vanaf 11 t/m 25
september. 50% van de opbrengst mag de school
besteden aan nieuw buitenspeelmateriaal. Familie,
vrienden en kennissen, helpen jullie mee? Ieder
verkocht lot helpt!

Nieuwe ‘look’ KDV De Were

In de zomervakantie heeft kinderdagverblijf De
Were nieuwe, onderhoudsvriendelijke, kozijnen
gekregen. Daar zijn we enorm blij mee!

Voor!!

Moderne uitstraling
De nieuwe kleuren zorgen voor een modernere
uitstraling die goed aansluit bij de eigentijdse opvang
van Yes! Kinderopvang. Deze ‘look’ sluit ook beter
aan bij het schoolgebouw waarmee De Were
Kindcentrum Nova locatie Walburg vormt.
Uitdaging
Het plaatsen van kozijnen terwijl de opvang gewoon
doordraait, was een hele uitdaging. Dankzij de
fantastische medewerking van de ouders, de
geweldige betrokkenheid van de medewerkers, de
fijne samenwerking met VeldKozijn techniek en de
medewerking van Daltonschool Tandem, hebben we
deze klus op een fantastische wijze voor elkaar
gekregen. Yes! Kinderopvang bedankt iedereen dan
ook bijzonder hartelijk hiervoor!
Meer informatie over Kinderdagverblijf De Were?
Kijk op www.yeskinderopvang.nl

NNa!!!
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