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Agenda
AGENDA
Maandag 27 augustus

Nieuws vanuit het management
Terug van vakantie en weer naar school. Wij hebben er zin in! Een
nieuw schooljaar binnen ons IKC. Met elkaar gaan we er een leuk,
leerzaam en talentvol jaar van maken, zowel bij de opvang als bij
het onderwijs.
(Bij de opvang mogen in september nog een aantal vaste
medewerkers genieten van hun welverdiende vakantie.)

Start thema Mensen
Woensdag 12
september
Staking onderwijs
Donderdag
20 september

We maken dit jaar geen kalender voor u. U ontvangt zo spoedig
mogelijk een overzicht met de belangrijkste data. Dit zal u samen
met de website voldoende informatie geven. Mocht u informatie
missen dan hoor ik het graag.

Dag van de pedagogisch

Nieuws vanuit de Opvang
Oudercommissie van opvang IKC De Edelsteen
Heeft u interesse om een vergadering bij te wonen of om mee te
praten over bijvoorbeeld het beleid, neemt u dan contact op met
oudercommissie via onderstaand mailadres.
U kunt de OC leden bereiken via het mailadres:
oc.opvangikcdeedelsteen@gmail.com

Zaterdag

Nieuwe leden voor de OC van opvang IKC De Edelsteen zijn echt
van harte welkom! Ook ouders van het speelhuis.

Informatieavond groep

medewerker Feest met de kinderen
van de opvang!

22 september
KIDS festival IKC De
Edelsteen
Week 24 t/m 28
september
1 t/m 3 en startgesprekken groep 4 t/m

Ruilen van opvangdagen
Wij bieden de mogelijkheid tot het ruilen van dagen als de bezetting
en de groepssamenstelling het toelaat. Uw kind wordt in principe op
de eigen stamgroep geplaatst. Indien de bezetting en de
groepssamenstelling dit niet toelaten, bestaat de mogelijkheid om
uw kind in een andere groep te plaatsen. Dit kan alleen met uw
schriftelijke toestemming. Een kind mag in maximaal twee
stamgroepen worden geplaatst.

8 onderwijs

Tevens ligt er een beperking op het aantal kinderen van bepaalde
leeftijden per groep en is er een maximum aan het totaal aantal
kinderen per groep gesteld, wat door wet- en regelgeving is
bepaald. Dit is van invloed op de mogelijkheden om te ruilen.
Meer informatie vindt u in ons plaatsingsbeleid.

Maandag 1 oktober

Ruilen is mogelijk binnen een termijn van vier weken, mits u dit
vooraf aanvraagt. Achteraf ruilen is dus niet mogelijk.
Ruilen is alleen mogelijk voor gelijke producten en niet mogelijk ter
vervanging van een sluitingsdag van de locatie of een feestdag.
Ruilen van dagen kunt u aanvragen bij een medewerker van de
groep, waar uw kind is geplaatst.

Donderdag
27 september
Dag van de IKC
medewerker- team
opvang & onderwijs

t/m vrijdag 5 oktober
Week van de opvoeding
(opvang)

Observeren met KIJK
In ons pedagogisch beleid is te lezen dat wij kinderen volgen en hun
ontwikkeling stimuleren. Om dit te kunnen doen werken wij op de
Speel(Taal)Huizen en op de kinderdagverblijven met het
kindvolgsysteem KIJK!. Wij hebben u hier al eerder over
geïnformeerd. Om uw geheugen op te frissen zal ik u kort
meenemen in de werkwijze van dit systeem.

Vervolg agenda
Woensdag 3 oktober
t/m 13 oktober
Kinderboekenweek
Donderdag 11 oktober
Boekenbal (disco)

KIJK! is een observatie instrument waarmee het ontwikkelverloop
van kinderen op diverse ontwikkelgebieden over langere tijd kan
worden geobserveerd en geregistreerd. Wij kijken onder andere
naar de motorische ontwikkeling, de sociale ontwikkeling, de spraak
en taal ontwikkeling en de denkontwikkeling. Daarnaast kijken wij
ook naar hoe uw kind in zijn vel zit. U kunt hierbij denken aan het
zelfvertrouwen, nieuwsgierig zijn en het betrokken zijn op de
activiteiten. Hoe doen wij dat in de praktijk?

Dagelijks observeren wij de kinderen gedurende de dag en
daarvan worden aantekeningen gemaakt in een zogenaamd
KIJK! dagboek.

Twee keer per jaar wordt op basis van deze observaties de
ontwikkeling van uw kind geregistreerd in een digitaal
systeem. Alle ontwikkellijnen komen daar in terug.

Ons activiteitaanbod wordt aangepast op de
ontwikkelbehoeften en ontwikkelingsmogelijkheden van alle
kinderen.

Minstens een keer per jaar wordt u uitgenodigd voor een
oudergesprek.
KIJK! en het speelhuis
De medewerkers van de Speel(Taal)Huizen zijn eind 2016 begonnen
met het ‘leren’ werken met KIJK!. Daarvoor hebben zij een training
gevolgd. Tijdens de trainingen is geleerd hoe zo objectief mogelijk
te observeren en hoe dit kort en bondig in het KIJK! dagboek op te
schrijven. Daarnaast is natuurlijk uitvoerig uit te doeken gedaan
hoe te registreren in de digitale omgeving. Inmiddels zijn zij aardig
thuis in het werken met dit systeem. Omdat zij er al wat langer mee
werken is het leuk en interessant dat nu inzichtelijk begint te
worden hoe kinderen zich ontwikkelen in relatie tot ons
activiteitenaanbod.
KIJK! en de kinderdagverblijven
De medewerkers van de kinderdagverblijven zijn eind 2017
begonnen met het ‘leren’ werken met KIJK!. Zij hebben dezelfde
training gevolgd. Ook de kinderdagverblijfmedewerkers zijn vol
enthousiasme in dit systeem gedoken. Iets kort en bondig op
schrijven is best lastig en voor sommige is werken met de computer
ook een ding. Maar net als bij de Speel(Taal)Huizen die dezelfde
hobbels in het begin ervaren hebben, wordt het systeem steeds
meer eigen. Zelfs zo dat ook bij de kinderdagverblijven nu de oude
manier van het kinderen volgen is losgelaten en men volledig is
overgestapt naar het werken met KIJK!.

KIJK! en de buitenschoolse opvang
Maar hoe worden nu de kinderen gevolgd op onze buitenschoolse
opvang en de KIDSclubs vraagt u zich misschien af. Ik ben
verheugd u te kunnen vertellen dat zij ook gaan werken met het
kindvolgsysteem KIJK!. Eind september 2018 start voor hen de
training.
KIJK! voor BSO en KC werkt echter niet hetzelfde als hierboven
geschreven. Het grootste verschil is dat niet alle ontwikkellijnen
worden gevolgd maar alleen de sociaal- emotionele ontwikkeling.
Dit omdat kinderen op school al uitvoerig worden gevolgd.
Daarnaast is het volgsysteem niet digitaal, alles wordt schriftelijk
verwerkt.
Met KIJK! voor de BSO en KC wordt de ontwikkeling van kinderen
tussen de 4 en 13 jaar in beeld gebracht op het gebied van
welbevinden, betrokkenheid en de sociaal-emotionele ontwikkeling.
Hierdoor kan door goed ingespeeld worden op de
ontwikkelingsbehoeften en ontwikkelingsmogelijkheden van uw
kind.
Hoe gaan wij dat doen in de praktijk?

Dagelijks observeren wij de kinderen en daarvan worden
aantekeningen gemaakt in het KIJK! dagboek.

Twee keer per jaar wordt op basis van deze observaties de
ontwikkeling van uw kind geregistreerd op een zogenaamde
signaleringslijst. Aan kinderen vanaf 9 jaar zal worden
gevraagd een ‘kindlijst’ in te vullen.

Ons activiteitaanbod wordt aangepast op de
ontwikkelbehoeften en ontwikkelmogelijkheden van alle
kinderen.

Minstens een keer per jaar wordt u uitgenodigd voor een
oudergesprek.
Wist u dat……
Wij de toegangscode van de deur bij de opvang weer gaan
wijzigen? Woensdag 12 september ontvangt u een mail met
de nieuwe toegangscode.
Wij zaterdag 22 september a.s. weer ons jaarlijks
KIDSfestival vieren? Van 10.30 tot 12.30 uur zijn er
verschillende leuke feestelijke activiteiten op ons IKC te
doen. Noteert u vast deze datum in uw agenda?!
Juf Chris met pensioen is. Wij haar nu al erg missen. Maar
gelukkig mogen we 19 september feestelijk afscheid van
haar nemen en zullen we haar nog regelmatig zien.
Informatie heeft u de week voor de zomervakantie al
gekregen. Alleen de datum was dus 19 september
geworden!
Juf Yvette weer helemaal de oude is en wij erg blij zijn dat
ze er weer volledig is.

Nieuws vanuit het Onderwijs
De school is weer begonnen. De meeste leerlingen hebben een
nieuwe juf en of meester (ook voor de ouders wellicht een nieuw
gezicht). Om elkaar even te leren kennen en om afspraken te
maken over dit schooljaar voeren de leerkrachten van groep 3 t/m
8 startgesprekken met u. Dit gaat gebeuren in de week van 24
september. U krijgt hier zo spoedig mogelijk bericht over. Voor de
ouders van de leerlingen uit de groepen 1 t/m 3 is er in deze week
een informatieavond. De leerkrachten nodigen u zo spoedig
mogelijk uit.
12 September staken veel leraren van het onderwijs van IKC De
Edelsteen. Deze dag is de school gesloten. Ik heb u reeds een mail
gestuurd met bijgaand de reden van deze staking. Excuses voor het
ongemak.
Het is bijna Kinderboekenweek. Zie de agenda voor de data. U krijgt
zo spoedig mogelijk extra informatie
Activiteiten
Vakantieopvang
Met de buitenschoolse opvang kijken wij terug op een hele leuke en
geslaagde zomervakantie. Tijdens de vakantieopvang bij de BSO
hebben we weer veel leuke activiteiten gedaan en hebben leuke
uitstapjes gemaakt.
Volgende week starten wij al vast met de voorbereidingen voor de
herfstvakantie.
Talentenlab
Dit schooljaar bieden wij wederom als IKC De Edelsteen, aan alle
leerlingen van de groepen 2 t/m 8 weer een creatief, afwisselend en
aanvullend aanbod na schooltijd in ons Talentenlab!
In november gaan wij starten.
Medio september krijgt u van ons een brief inclusief het
inschrijfformulier toegestuurd, waarop u kunt aangeven aan welke
activiteiten de kinderen willen/kunnen deelnemen.
Dag van de Pedagogisch Medewerker
Iedere 3e donderdag van de maand september is het de Dag van de
Medewerker; donderdag 20 september a.s.
De afgelopen jaren hebben wij de dag van de IKC medewerker
‘gevierd’, maar omdat Kern Kinderopvang 50 jaar bestaat, willen wij
juist de Dag van de Pedagogisch Medewerkers extra aandacht
geven. We maken er een feest van voor medewerkers én kinderen!
Donderdag 20 september a.s. mogen alle kinderen (speelhuis, KDV
en BSO) verkleed komen en maken wij er een hele gezellige en
feestelijke dag van!

