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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
06-01
09-01
16-01
22-01

Weer naar school
Verlengde Schooldag groep 3 en 4 TRIXXS
Verlengde Schooldag groep 3 en 4 TRIXXS
Voorleeswedstrijd

Even vooruit blikken
Inhoud








Agenda
School op Seef (30 km/uur)
Op de babygroepen
Toppie sport en cultuur
Open avonden
Vakantieopvang BSO
Klusklas

07-02 Studiedag Tandem. Alle kinderen zijn deze
dag vrij.
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30 km/uur: kleine moeite, groot plezier
In de omgeving van onze school geldt een maximumsnelheid van 30 km/uur. Dat is niet voor niets. Wanneer
automobilisten langzaam rijden, is de buurt een stuk veiliger voor uw kind en andere kwetsbare
verkeersdeelnemers. Als bestuurder kunt u dan beter om u heen kijken en ziet u bijtijds een kind dat plotseling
de straat op holt. Ook is uw remweg een stuk korter dan bij 40 of 50 km/uur. Bij een noodstop staat u eerder
stil. Voor dat kind kan dat het verschil uitmaken tussen leven en dood.
30 km/uur lijkt misschien erg langzaam, zeker als u haast heeft. Maar de tijdwinst die u boekt is minimaal. Over
een afstand van één kilometer is uw tijdwinst minder dan één minuut. Voor u is 30 km/uur rijden een kleine
moeite. En u doet er alle kinderen van onze school een groot plezier mee. Alvast bedankt!
Hier vindt u actiebeelden van de remweg. https://www.youtube.com/watch?v=MdZksxh334k

Op de babygroepen

Tijdens de feestdagen is het altijd erg gezellig bij de
babygroepen. Elk jaar doen wij verschillende
activiteiten met de kinderen. Liedjes zingen, dansen
en knuffelen zijn wel favoriet! Ook de creatieve
werkjes zoals kerstbomen verven en iedereen
verkleed als kerstman of kerstvrouw op de foto
zetten zijn we met veel plezier mee aan de slag
gegaan. Dit leverde mooie en schattige kerstkaarten
op. Boekjes voorlezen mag natuurlijk niet
ontbreken. De kindjes genieten hier altijd enorm
van. Deze maand staat het voorlezen in het teken
van de Kerst.

Toppie Cultuur en Toppie Sport

In het nieuwe jaar gaan Toppie Sport en Toppie Cultuur weer diverse activiteiten voor ons verzorgen.
Toppie Cultuur start maandag 13 januari met lessen onder schooltijd over ‘Nieuwe Media’, bestemd voor
groep 3 t/m 8. Na drie lessen onder schooltijd, kunnen de kinderen die nog meer willen weten, 4 lessen buiten
schooltijd volgen (9, 16, 23 en 30 maart). Het inschrijfformulier wordt t.z.t. meegegeven.
Voor de kinderen van groep 1 en 2 én voor de peuters van Yes! gaan de activiteit Kaboutercultuur donderdag
ochtend 16 januari weer van start.
Door Toppie Sport worden er activiteiten tijdens de gymtijden verzorgd.
Op het programma staat ook een naschoolse activiteit voor groep 3 en 4. De inschrijfformulieren zijn inmiddels
uitgedeeld.
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Open Avonden

Op maandagavond 20 januari is het Open Huis op
!
het Walburg College, Norderstedtplein voor de
ouders én leerlingen uit groep 8 en overige
belangstellenden. Deze avond begint om 18.30 uur
en wordt om 21.00 uur afgesloten.
Op woensdag 22 januari wordt er op het LOKET
aan de Laurensvliet 2R een Open Huis gehouden.
Van 16.00 tot 20.30 uur staan de deuren open.
Het Open Huis van het DevelsteinCollege wordt
op dinsdag 4 februari van 18.30 tot 21.00 uur
gehouden. Ouders en kinderen zijn welkom.

Vakantieopvang BSO!

Het beloofd weer een gezellige vakantie te worden
boordevol leuke activiteiten! De vakantieflyer vind u
verderop in de nieuwsbrief.
Komt uw kind ook naar de vakantieopvang? Geef dit
dan door via het ouderportaal!

Klusklas...wat is dat?
Als tegenhanger van de Plusklas willen wij op
school ook kinderen met ”gouden handjes” wat
uitdaging geven.
Als proef zijn we gestart met 6 kinderen uit
groep 8, waarvan hun advies voor het VO:
Praktijkonderwijs of VMBO Basis/Kader is.
Deze kinderen mogen op dinsdagmiddag 2 uur
hun talenten ontdekken onder leiding van juf
Daan.
Naast het doen van allerlei klusjes in de school,
komen in blokken van 4 tot 6 weken diverse
onderdelen aan bod en we zijn nu begonnen
met koken. Iedereen is na deze eerste les heel
enthousiast !

Happy New Year!!!
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