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AGENDA

Nieuws vanuit het management

Agenda
Maandag 4 februari
Start thema Kleding bij
de opvang
Dinsdag 5 februari
Leerlingen onderwijs vrij
studiedag team.
Schoolsluitingsdag BSO

We willen u vooral vol trots vertellen dat zowel opvang als

Donderdag 14 februari

onderwijs een prachtige bibliotheek heeft. Een mooie samenwerking

Valentijnsdag

tussen IKC De Edelsteen en de Bibliotheek Zoetermeer. De collectie
is actueel, gevarieerd en afgestemd op de (voor)leesinteresses van

Vrijdag 15 februari

de kinderen en de leesbehoeften van de groepen. De “Bibliotheek

Rapporten mee.

op School” is een landelijke aanpak voor het primair onderwijs,
waarin bibliotheken en scholen structureel samenwerken aan

Maandag 18 februari

taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid. Een belangrijk

t/m donderdag 21

doel is om het leesplezier te vergroten en kinderen te stimuleren

februari

om meer te lezen, op school én thuis. Want kinderen die meer

Voortgangsgesprekken

lezen, zijn beter in taal. Sinds kort wordt dit ook aangeboden voor

onderwijs.

opvang organisaties, zodat de doorgaande leeslijn van jongs af aan
gevolgd kan worden.

Vrijdag 22 februari
Onderwijs vrij
Schoolsluitingsdag BSO

Nieuws vanuit de Opvang
De Bibliotheek op school… Nu ook bij de kinderopvang!
Binnenkort is de bibliotheek bij de opvang ook gereed; dan zijn alle

Maandag 25 februari
t/m vrijdag 1 maart

boeken er om uitgeleend te worden en is ook het uitleensysteem

Voorjaarsvakantie

geïnstalleerd. Er komt een prachtige collectie met (prenten)boeken

Speelhuis en onderwijs

voor alle kinderen vanaf twee jaar.

gesloten

Zien lezen, doet lezen!

Maandag 4 maart

Voorlezen is gezellig en goed voor ieder kind. Van veel voorlezen

Studiedag team

worden kinderen beter in taal en lezen. En kinderen die genieten

onderwijs, leerlingen vrij

van samen boeken lezen, zullen ook eerder zelf enthousiaste lezers

Schoolsluitingsdag BSO

worden.
Doe je (thuis) ook mee?
Besteed elke dag aandacht aan lezen en voorlezen, zing of praat
samen met je kind, bijvoorbeeld over de boeken die je voorleest. Je
kunt niet vroeg genoeg beginnen met voorlezen.

Geen boeken in huis?
Er komt een prachtige collectie met prentenboeken om uit voor te
lezen voor alle kinderen vanaf twee jaar. Deze boeken worden
uitgeleend voor gebruik in de kinderopvang of thuis. Zoek samen
met je kind bij ons een boek uit tijdens een uitleenmoment, bij het
halen of brengen.
Boeken lenen?
Heeft u het machtigingsformulier nog niet ingevuld? Vult u dit dan
zo spoedig mogelijk in. Dan kunt u zeer binnenkort samen met uw
kind ook kosteloos bij ons boeken lenen.
Heeft u het formulier niet ontvangen? Vraagt u deze dan bij de

Vervolg agenda

medewerkers op de groep.
Maandag 4 maart
Uitleenmomenten!

Carnaval bij de opvang

Zodra ons bibliotheek start klaars is, laten we u weten wat de
uitleenmomenten zijn van de bibliotheek van de opvang.
Oudercommissie
Komt u ook in de OC?
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
Nieuwe leden voor de OC van opvang IKC De Edelsteen zijn echt
van harte welkom! Ook ouders van het speelhuis.
Opvangdagen ruilen
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 het
kindercentrum waar uw kind is geplaatst.
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.
We mogen wekelijks nieuwe kinderen verwelkomen bij de het
kinderdagverblijf en de BSO. Dit betekent dat de groepen steeds
voller raken en daarmee de mogelijkheid tot het ruilen van
opvangdagen voor u steeds minder wordt.

Dinsdag 5 maart
3+ Peuters naar het
Stadstheater

Wilt u structureel ruilen naar een andere vaste opvangdag, dan kunt
u dit regelen via klantcontact (IPK) 079-346 11 80.
Incidenteel ruilen naar de maandag is bij de BSO nog mogelijk,
maar voor de overige dagen zal dit lastig worden gezien de huidige
kindaantallen op de groepen.
Doorstromen naar de KIDSclub
Zit uw kind nu in groep 4 of 5 en stroomt uw kind rond de
zomervakantie door naar de KIDS Rokkeveen en/of KIDSclub
Fit&Fun dan kunt u uw zoon of dochter na de meivakantie hiervoor
inschrijven. Neemt u hiervoor contact op met klantcontact (IPK)
079-346 11 80.
Kinderen vanaf groep 6 stromen automatisch door naar de
KIDSclub. U moet zelf bij klantcontact (IPK) aangeven naar welke
locatie uw kind gaat (KIDSclub Rokkeveen en/of KIDSclub Fit&Fun).

Wist u dat……
ons IKC zowel in de locatie van opvang als van onderwijs
een prachtige bibliotheek heeft?
wij deze dinsdag feestelijk geopend hebben?
de bibliotheek van onderwijs maandag en vrijdag ook om
15.00 uur open is? U kunt er dus ook met uw kind gaan
kijken. Verder gaat elke groep op een vast moment in de
week naar de bibliotheek.
opvang de deurcode weer gaat wijzigen? Op woensdag 13
februari zal de code in de ochtend gewijzigd worden. U
ontvangt een mail met de nieuwe code.

Nieuws vanuit het onderwijs
De periode van citotoetsen voor de groepen 3 t/m 7 is bijna achter
de rug. De kinderen hebben hard gewerkt en straks hebben we
goed in beeld wat ze al goed kunnen en waar ze nog oefening nodig
hebben. 15 februari krijgt uw kind het rapport mee en daarin

staan

dan alle gegevens over de groei van uw kind. In groep 1/2 zijn bij
de kinderen die al wat langer op school zitten de KIJK registraties
afgenomen door de leerkracht. Deze gegevens kunt u straks inzien
in het rapport.
Dinsdag 5 februari zijn alle leerlingen vrij omdat de leerkrachten
een studiedag hebben. Denkt u hieraan!

Activiteiten
Vakantieprogramma
Maandag 25 tot en met vrijdag 1 maart 2019 is de
voorjaarsvakantie. Speelhuis en onderwijs is dan gesloten.
Heeft u al doorgegeven welke dagen uw kind naar de opvang komt?
Bij de BSO zijn we weer een leuk programma aan het samenstellen.
Het thema voor de komende vakantie houden we nog even geheim,
maar vanaf maandag 11 februari ontvangt ieder kind van ons weer
het programma voor de vakantie.
Body & Brains
* Week 4 tot en met week 8 zal in het teken staan van zintuigen.
Kijkt u in de folder in de bijlage.
* Daarnaast maakt de SWK Groep in het Jaar van Body & Brains de
meesterlijke zet naar het schaken. Of eigenlijk is ‘ie heel logisch.
Want als iets een positief effect heeft op het brein, is het schaken.
Je leert namelijk vooruit te denken en je nieuwe situaties voor te
stellen. Elke spelsituatie is een uitdaging! Daarnaast is een gezonde
body ook goed voor je brein. Bewegen zorgt er voor dat je
geheugen verbetert en je jezelf beter concentreert. Dat geldt voor
zowel kinderen, als volwassenen.
Daarom is het SWKGroep schaaktoernooi op alle locaties voor de
leeftijdscategorie 7+ gestart. Een toernooi van meesterzetten, met
masterclasses van koningen en koninginnen in het schaken, een
oefenperiode tot april, halve finales op locatie en een echte finale in
de eindperiode van het Jaar van Body & Brains.
Voor de allerkleinsten is het toernooi een mooie kans om kennis te
maken met de schaaksport. Of starten we met een potje dammen.

* Heeft u voor ons nog kleine huishoudelijk apparaten die stuk zijn?
Samen met de BSO kinderen willen wij deze ‘ontleden’. Daarna
gaan we met de kinderen kijken wat er dan van gemaakt kan
worden; een robot, kunst, alles is mogelijk.

