
   
 

   
 

 

Nieuwsbrief KC Het Stadshart oktober 2020 

Kindcentrum Het Stadshart krijgt meer kleur, er wordt geschilderd in het gebouw, kinderen 

komen regelmatig tegen de schilders vertellen dat ze het mooi vinden. Ook digitaal komt er 

een opknapbeurt er wordt gewerkt aan een nieuwe site. 

Het Stadshart 1 jaar.  
Op kindcentrum Het Stadshart vieren we onze eerste verjaardag. Het was de bedoeling om 

op vrijdag 2 oktober een feestelijke open dag te organiseren waarop zowel ouders als 

belangstellenden konden komen kijken naar de afsluitende activiteiten van het thema: ‘Doe 

je mee?’ 

Binnen dit thema is er veel aandacht geweest voor persoonsontwikkeling binnen de groepen. 

Er is daarbij veel samengewerkt. Kinderen hebben nieuwe competenties opgedaan op het 

gebied van digitale geletterdheid en samen een ontwikkeling doorgemaakt. De kinderen 

hebben onder andere apps ontwikkeld die kunnen helpen samen te werken aan een fijne 

omgeving. In het ontdeklab hebben ze bekeken uit welke onderdelen computers bestaan 

maar ook vol bewondering de metamorfose van vlinders gevolgd. In het maaklab is gewerkt 

aan elektrische circuits, constructies en programmeren. We hebben dit thema veel geleerd 

binnen het Kindcentrum maar ook daarbuiten. Zo is een aantal kinderen inspiratie op gaan 

doen bij de STARK expositie in kunstruimte ‘De Melkfabriek’ en hebben leerlingen bij Fitt-

outdoor Vught actieve activiteiten gedaan rondom samenwerking. Zo waren er meerdere 

mooie voorbeelden van leren en ontwikkelen in verbinding met de omgeving. 

Samen met de kinderen maken we er op vrijdag 2 oktober alsnog een feestelijke afsluiting 

van. In samenwerking met Designweek@school en Huis73 wordt in alle groepen gezorgd 

voor een creatieve afsluiting. De kinderen zullen in en rondom het kindcentrum daaraan 

werken die dag. Omdat we de deur niet open kunnen zetten om u als ouders te ontvangen 

delen we via Socialschools wat die dag gemaakt is. We proberen vrijdag al beeld te delen 

maar voor sommige projecten zal iets meer tijd nodig zijn. Zo zijn er door verschillende 

kinderen prototype apps gemaakt zoals deze:Marvelapp.com/5e9ja57. Open de link en 

download de Marvelapp op je mobiele telefoon of tablet. Als de app geopend is kunt u de link 

opnieuw aanklikken en deze in de app openen. Ook zal er bij de stadsbieb volgende week 

een tentoonstelling zijn van werken van kinderen uit groep 3. 

Kijk samen met uw kind dit weekend wat gedeeld wordt door de leerkracht in Socialschools. 

Zo beleeft u de digitale open dag. 

 

 

https://designweekatschool.nl/
http://marvelapp.com/5e9ja57


  

 
 

   
 

Rondom het kindcentrum   
De meeste kinderen komen op tijd, dat is fijn. Om 8.30 uur en 13.00 uur gaat de deur dicht, 

de lessen beginnen. Het is fijn als iedereen gebruik blijft maken van de inlooptijd daarvoor.  

We moeten nog erg alert zijn op de toegang in het gebouw. Ouders mogen nog niet naar 

binnen of op het schoolplein. We willen jullie vragen rekening te blijven houden met het 

afstand houden van andere volwassenen. Er staan steeds meer ouders aan de voorzijde van 

de school. Als uw kind zelfstandig van en naar school kan lopen spreek dat dan af. U kunt 

ook helpen door iets verder van het gebouw af te gaan staan, zeker als u met de auto komt. 

Het is belangrijk dat ouders waarvan de kinderen al aangekomen zijn meteen vertrekken. 

Zoek ook voor het maken van speelafspraken een plekje bij het gebouw vandaan. Samen 

kunnen we het dan overzichtelijker maken. 

Peuter Arrangement en peuterdans 
Wist u dat u uw kind 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 hoeveel kinderen we kunnen rekenen. 

Peuterdans iedere dinsdagochtend:van 8.45 uur tot 9.15 uur. Opgeven kan via 

info@kchetstadshart.nl onder vermelding van peuterdans en de naam van de peuter. 

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

Voor de kinderen die gebruik maken van BSO vakantieopvang, zouden jullie vóór 9 oktober 

door kunnen geven wie er wel of niet komen? 

Dat kan door een mailtje te sturen naar: avdbeek@kanteel.nl  

Actief onderwijs  
In de media was aandacht voor actief onderwijs op kindcentrum Het Stadshart. Het 

Stadshart is volop in beweging. Binnen de thema’s worden vakken gevarieerd en 

geïntegreerd aangeboden. Dat kan in de klas, in het ontdeklab maar ook in de omgeving. 

Tijdens de nationale buitenlesdag zijn veel lessen buiten georganiseerd. Binnen de thema’s 

kan dit ook op andere momenten gebeuren.  
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Inspirerend onderwijs  
Ook komend schooljaar willen we weer regelmatig gebruik maken van het mooie aanbod van 

de binnenstad. We willen de kinderen onder anderen inspireren binnen thema’s door 

ervaren, ontdekken en verwonderen en zo veel mogelijk de verbinding met kunst en cultuur 

laten ervaren. Om dit mogelijk te maken hebben wij u nodig. Wij vragen ouders die affiniteit 

hebben met kunst en cultuur om museumouder te worden. Deze museumouders gaan onze 

leerlingen bij hun bezoek aan het museum begeleiden. We zijn op zoek naar ouders die dit 

los van de groep van hun kind graag willen ondersteunen binnen het kindcentrum. We zijn 

met de musea in gesprek om museumouders een aanbod te bieden om dit goed te kunnen 

ondersteunen. Als we dit van de grond krijgen wordt bezoek aan het museum 

organisatorisch en financieel haalbaar voor alle kinderen. Misschien heeft u interesse om 

museumouder te worden? Laat het weten door een mail te verzenden naar 

info@kchetstadshart.nl met als onderwerp ‘museumouder’. Als u zich opgeeft gaan we er 

van uit dat u ook verschillende groepjes na elkaar wil begeleiden. We horen graag op welke 

dagen u beschikbaar bent en of u in het bezit bent van een museumjaarkaart. 

Vanuit de Vreedzame School 
Op 5 oktober starten we in alle groepen met blok 2. De nieuwsbrief van blok 2 krijgt u via 

Socialschools apart toegestuurd.  

Kinderboekenruilmarkt  
Het volgende thema waar we ons door laten inspireren op Kindcentrum Het Stadshart wordt 

aansluitend op de kinderboekenweek: ‘Beleef de tijd van toen.’ 

De kinderboekenweek zal volgende week een bron van inspiratie zijn en vlak voor de 

herfstvakantie, donderdag 15 oktober, is er een kinderboekenruilmarkt in de speelzaal. 

Details daarover volgen nog, houd Social Schools in de gaten. 

Kamp  
We gaan van 5 t/m 7 oktober a.s. met groep 8 op kamp in Herpen. We vertrekken maandag 

5 oktober op de fiets vanaf Het Stadshart en zullen op woensdag 7 oktober weer aankomen. 

De kinderen hebben veel groepsactiviteiten gedaan afgelopen periode en gaan daar op 

kamp actief mee verder. 

Spelletjesochtend   
In dit thema hebben de kinderen van de groepen 1,2 en 3 en de oudste peuters van het PA 

in kleine groepjes gezelschapsspelletjes gespeeld. Ze werden hierbij begeleid door 

leerlingen uit groep 7. Wat leuk was het om te zien hoe goed leerlingen uit groep 7 deze 

leidende rol uitvoeren en leerlingen van het peuterarrangement en de groepen 1, 2 en 3 

enthousiast betrekken bij het spel. Op donderdag 15 oktober is er weer een 

spelletjesochtend. Dan wordt er begeleid door leerlingen uit groep 8. Het zou fijn zijn als alle 

kinderen dan één gezelschapsspelletje mee naar school nemen 

 

mailto:info@kchetstadshart.nl


  

 
 

   
 

SIDI PO 
In ons kindcentrum worden kinderen uitgedaagd om met plezier te leren. Elk kind, dus ook 
elk cognitief talentvol kind, heeft recht op een zo passend mogelijk onderwijsaanbod.  Er 
bestaat een risico dat meer- en hoogbegaafde kinderen chronisch ondervraagd worden 
binnen het reguliere lesaanbod. Dit betekent meestal dat ze op meerdere vakken een 
didactische voorsprong hebben en op een hoger denkniveau kunnen werken dan dat ze 
binnen regulier onderwijsaanbod doen.  
Om tot een goed passend onderwijsaanbod te komen is het van belang dat we weten wat 
een leerling van ons nodig heeft. Het bepalen van deze leerbehoefte begint met een goede 
wijze van signalering. Daarom werken we op KC het Stadshart met SiDi PO. Dit is een 
observatie instrument waarmee we vroegtijdig een ontwikkelingsvoorsprong en een 
mogelijke begaafdheid van een kind in kaart kunnen brengen. SIDI PO is dus geen 
instrument om (meer-of hoog) begaafdheid vast te stellen, maar helpt ons op tijd te 
signaleren en eventueel te anticiperen. 
 

Lekker anders naar school 

Zondag 4 oktober is het Dierendag. De dieren van de Lekker Anders Dag-totempaal zijn 

verstopt rondom onze school. Maak er in de week 5 oktober tot en met 9 oktober een 

Lekker Anders Dag van en ga op jacht naar de uil, adelaar, beer, eland, wasbeer en lynx. 

Heb jij een dier gevonden? Kijk dan goed hoe deze naar school komt. Weet jij het juiste 

antwoord dan maak je kans op een hele gave prijs! Houd de website, Facebook en 

Instagram van Lekker Anders Dag in de gaten voor meer informatie. 

Studiedagen dit schooljaar 

• vrijdag 16 oktober; 
• woensdag 9 december; 
• woensdag 20 januari; 
• vrijdag 2 april (paasweekend); 
• vrijdag 21 mei (pinksterweekend). 

 

 

http://www.lekkerandersdag.nl/
https://www.facebook.com/LekkerAndersDag
https://www.instagram.com/lekkerandersdag/
https://www.instagram.com/lekkerandersdag/
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