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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

Agenda

02 okt
02 okt
09 okt
10 okt
19 okt

Groep 1 en 2 Vlinders naar de Kiboehoeve
Start Kinderboekenweek
Groep 4 naar ’t Weetpunt
groep 1 en 2 Vissen naar de Kiboehoeve
Start herfstvakantie Tandem, t/m 27
oktober
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Uw privacyvoorkeuren in Parnassys

Parro en de scholen doen er alles aan om zorgvuldig en gepast om te gaan met de privacy van kinderen. Omdat
het prettig is dat er met ieders specifieke voorkeuren rekening gehouden wordt, en dit tegenwoordig zelfs
wettelijk verplicht is, heeft Parro een manier gevonden om dit heel makkelijk en veilig op te lossen. Alle
voorkeuren worden automatisch geadministreerd in Parnassys, het administratiesysteem van school.
Hoe werkt het?
Ieder schooljaar heeft de school toestemming nodig om beeldmateriaal te delen. Aan het begin van elk
schooljaar zal de school uitleggen dat U via Parro uw voorkeuren kunt doorgeven.
Dit kunt U doen via de volgende stappen:
• Ga bij de Parro app naar het vierde tabbladje 'Instellingen'.
• Tik op Profiel en scroll naar het kopje 'Mijn kinderen'.
• Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes achter het kind en druk op opslaan.
Wat zijn de voordelen voor u als ouder?
U kunt met een paar kliks doorgeven waar U wel en juist geen toestemming voor geeft. Ook tijdens het
schooljaar kan U inzien wat U aan het begin heeft doorgeven.
Door Parro in te zetten voor de verzamelen van privacyvoorkeuren is het niet nodig iedere keer toestemming
te vragen aan ouders en blijven alle gegeven up-to-date.
Afgelopen maand zijn we druk bezig geweest met
het thema “Puk is kunstenaar”!
In dit leuke en vrolijke thema staan kleuren, vormen
en gezicht centraal. Er zijn al heel veel mooie
kunstwerken gemaakt op de groepen..
“Benny” doet mee aan het thema: “Little Artist”!
De woorden: paint, brush, artist en pencil komen
aan bod...We maken er nog een kleurrijke tijd van..

Verkeerssituatie rond school

In de ochtend worden veel kinderen met de auto naar school gebracht. Helaas stoppen enkele ouders aan de
kant van de weg, waar een gele streep op de stoep staat, om hun kinderen uit de auto te laten stappen. Dit is
niet toegestaan en levert bovendien gevaarlijke situaties op voor andere kinderen en ouders.
Wij verzoeken u daarom om in de parkeervakken te parkeren en uw kind via de oversteekplaats naar school te
laten lopen. Op die manier ontstaat er voor alle kinderen een veilige manier om naar school te gaan!
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Ziekmeldingen Tandem

Wanneer uw kind ziek is, dan zouden wij het heel
fijn vinden als u dit tussen 8.00 uur en 8.15 uur
telefonisch zou willen melden. Alle leerkrachten zijn
rond deze tijd aanwezig in de teamkamer en zijn dan
gelijk op de hoogte van eventuele ziekmeldingen.
Nu gebeurt het nog regelmatig dat wij een melding
pas doorkrijgen als de lessen al begonnen zijn. Dit
zorgt logischerwijs voor extra onrust en
onduidelijkheid.

Uitnodigingen kinderfeestjes

Wij willen u vragen om de uitnodigingen voor
kinderfeestjes in het vervolg buiten schooltijd uit te
delen. Voor kinderen die nooit of weinig
uitgenodigd worden kan het heel vervelend zijn om
hier op school mee geconfronteerd te worden.
Alvast bedankt voor uw begrip!

Alvast bedankt voor de medewerking!

Even voorstellen…….

Mijn naam is Sadika en ben 27 jaar oud. Één van mijn
grootste passies is het begeleiden van kinderen. Na
mijn studie als onderwijsassistent en directie
secretaresse besloot ik bij Yes! Kinderopvang te
werken. Tussendoor heb ik ook vakantiebaantjes
gehad in de kinderopvang. Met veel plezier werk ik
met kinderen. Een huiselijke, liefdevolle plek met
visie die helemaal aansluit bij mijn eigen manier van
werken met kinderen. Waar kinderen alle ruimte
krijgen om zichzelf te zijn en te ontdekken. Op deze
manier kan hun eigenheid tot bloei komen en
kunnen ze op hun eigen wijze daaraan expressie
geven. Ik geniet ervan om kinderen in deze sfeer te
mogen verzorgen en te begeleiden. Iedere dag is
weer een nieuwe avontuur!
U kan mij maandag, dinsdag en donderdagmiddag
vinden bij de BSO en op woensdagmiddag bij de
Puppies op De Were.

Kinderboekenweek Tandem

Volgende week woensdag 2 oktober 2019 is het
zover, de start van de Kinderboekenweek! Het
thema dit jaar is: Op reis! We willen de
Kinderboekenweek feestelijk openen. Dit doen we
op woensdag 2 oktober vanaf 8.20uur. De kinderen
zijn dan welkom op het schoolplein en kunnen
allerlei reizigers spotten. Ook zullen we het lied
Reis mee! zingen, dit is van onze methode 123zing.
Vervolgens zal de Boekenwurm ook een cadeautje
uitdelen voor elke klas.
De gehele week zal in het teken staan van lezen. Er
zullen allerlei leesactiviteiten plaatsvinden door de
school heen.
Wij hebben er zin in. Alvast veel leesplezier!
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