
 

Nieuwsbrief september Het Stadshart  

Wat fijn om die vrolijke, nieuwsgierige snoetjes van de kinderen weer te zien in de klassen. We zijn 
fijn gestart na de vakantie. 

Kindcentrumontwikkeling  

We zijn weer gestart volgens het vertrouwde rooster.  

In de ochtend is er inloop van 8.20-8.30 uur deze inloop wordt goed gebruikt waardoor de spreiding goed 
verloopt. Ook in de middag werkt de spreiding tussen 12.55-13.00 uur goed. Fijn als iedereen goed op tijd blijft 
komen. Om 8.30 uur en 13.00 uur gaat dan de deur dicht. 

Ouders mogen nog niet naar binnen of op het schoolplein bij het wegbrengen of ophalen van de kinderen. Bij 
de poort is het met ophalen een uitdaging voor ouders om 1,5 m afstand van andere volwassenen te houden. 
Als uw kind zelfstandig van en naar school kan lopen spreek dat dan af. Kinderen vanaf groep 5 komen bij de 
voordeur naar buiten. Ouders die geen kinderen in groep 1 t/m 4 hebben willen we vragen de straat van de 
poort te vermijden. De kinderen van groep 1 en 2 komen als eerste naar buiten. Fijn als ouders waarvan de 
kinderen al aangekomen zijn meteen vertrekken. De ouders van kinderen uit groep 3 en 4 kunnen op meer 
afstand van de poort wachten. Zoek ook voor het maken van speelafspraken een plekje bij de poort vandaan. 
Samen kunnen we het dan overzichtelijker maken. 

traktaties 
Wanneer we een verjaardag vieren op ons kindcentrum kan er ook weer getrakteerd worden. We doen dat 
aangepast door alleen verpakte traktaties mee te geven die we samen in de klas nuttigen. 

 

 
  



 

Vanuit Kanteel Kinderopvang: KDV, PA en BSO  

BSO  

De BSO is van start gegaan op woensdag en vrijdag met een actief programma. Er is nog plaats op deze dagen. 
Inschrijven gaat via onze afdeling Relatiebeheer via telefoonnummer 073- 851 14 75 of via de site 
www.kanteel.nl. 

Peuter Arrangement en peuterdans 

Wist u ook dat u uw kind al vanaf 2 jaar kunt opgeven voor het PA, school, maar ook de BSO? We vragen u om 
jonge broertjes en zusjes van onze leerlingen alvast in te schrijven, zodat wij zicht hebben op, op hoeveel 
kinderen we kunnen rekenen. Daarnaast komt er op dinsdagen vanaf komende week een aanbod peuterdans. 
Opgeven kan via info@kchetstadshart.nl onder vermelding van peuterdans en de naam van de peuter.  

Aanmelden TSO  

We zijn weer gestart met TSO. Nog niet alle kinderen zijn aangemeld via het ouderportaal. Let op: Wanneer u 
al een plaatsing had moeten toch de gewenste dagen ingevuld worden. Zie de bijlagen voor uitleg. Heeft u 
vragen? Dan kun je terecht bij je TSO coördinator Karin de Vet via 06-33330981 of tsostadshart@kanteel.nl 

Kinderdagverblijf  

Op het kinderdagverblijf zijn nog enkele plaats op woensdag en vrijdag. Heeft u interesse dan kunt u altijd even 
bij het kinderdagverblijf binnenlopen. Inschrijven gaat via onze afdeling Relatiebeheer via telefoonnummer 
073- 851 14 75 of via de site www.kanteel.nl  

 
Doe je mee?  

We zijn in het hele kindcentrum gestart met het eerste thema: ‘Doe je mee?’  
In deze gouden weken is er veel aandacht voor groepsvorming. In de groepen gaan we ook samen aan de slag 
met digitale geletterdheid. Vandaag was Floor van Designweek@school in een aantal klassen voor een 
introductie. De kinderen dachten enthousiast mee over plannen voor een fijne omgeving. Ook het speelterrein 
hoort bij die omgeving. Een aantal kinderen heeft vandaag gezaaid om fleurige plantjes op te kunnen gaan 
kweken. Die plantjes zullen een fijne omgeving gaan vormen voor de vlinders die de komende tijd uit zullen 
komen. We hebben sinds vandaag eitjes, poppen en rupsen die we gaan verzorgen. Ook de lessen uit De 
Vreedzame School (sociale competentie en democratisch burgerschap), zijn in dit programma verwerkt. In de 
bijlage van deze nieuwsbrief vindt u de nieuwsbrief van blok 1 “we horen bij elkaar”.  

 

http://www.kanteel.nl/
https://designweekatschool.nl/


 

 

(Kind-)oudergesprekken 2020 – 2021 
Graag hadden we alle ouders welkom geheten op een sfeervolle bijeenkomst die in het teken 
zou staan van informeren en ontmoeten. Een aantal ouders heeft meegedacht over een 
manier om dit te combineren met de informatie die gegeven wordt over de groep. Helaas is 
dat niet mogelijk nu. We hebben besloten in plaats van deze avond de informatie digitaal 
aan u te verstrekken op 7 september. Mocht de digitale weergave van de informatie voor 
vragen zorgen dan kunt u die stellen tijdens het ouder-kindgesprek dat kort daarna volgt. In 
de twee weken die daarop volgen zullen de ouder-kindgesprekken plaatsvinden. Hiervoor 
kunnen we helaas nog geen afspraak maken om elkaar in ons kindcentrum te ontmoeten. 
Deze gesprekken zullen per teams gevoerd worden. 
Wij vinden het fijn om met u en uw kind te praten over uw kind. We zijn benieuwd naar uw 
kijk op uw kind en naar de kijk van uw kind op zichzelf. Daarnaast willen we graag met u 
praten over hoe wij het sociale functioneren van uw kind zien en hoe wij hierbij uw kind 
kunnen ondersteunen. Dit, zodat we elkaar kunnen versterken in de tegemoetkoming aan de 
sociaal-emotionele behoeften van uw kind. Dat vinden wij belangrijk. 
Vanaf 8 september zullen we de (kind-)oudergesprekken voeren over en/of met uw kind. 
Deze gesprekken zijn bedoeld om een compleet en actueel beeld van uw kind te krijgen en 
om wederzijdse verwachtingen ten aanzien van dit schooljaar uit te kunnen spreken.  
Vanaf 4 september heeft u de mogelijkheid zich in te schrijven voor deze gesprekken. 
Aangezien de gesprekken vanuit het thuisadres met teams gevoerd worden hebben we dit 
keer geen aparte eerste inschrijving voor de grote gezinnen.  
 
Leerlingen uit de groepen 5, 6, 7 en 8 worden samen met de ouder(s) en/of verzorger(s) 
verwacht. Voor de leerlingen van groep 1, 2, 3 en 4 geldt dat het gesprek dezelfde inhoud 
heeft, maar dat het gesprek plaatsvindt tussen ouder(s) en/of verzorger(s) en leerkracht(en).  
 
U kunt het gesprek goed met uw kind samen voorbereiden. We zullen vragen hoe u als 
ouders uw kind omschrijft, welk talent u herkent en of het kind het naar zijn/haar zin heeft 
in de klas. 
Ook zullen we de kinderen die bij het gesprek aansluiten een aantal vragen stellen over de 
bijvoorbeeld de keuzemogelijkheden in de klas en wat nog lastig is op school. 
De leerkracht zal, net als bij de andere gesprekken, een kort verslag maken van dit 
startgesprek. Het verslag wordt in het digitaal dossier van uw kind bewaard.  
 
 
 

 


