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AGENDA KINDEROPVANG

AGENDA SCHOOL

07/11 Sint Maarten op de Molenwerf
09/11 Sint Maarten bij Heemstroom
11/11 Sint Maarten
03/12 Laatste les ‘Speels bewegen op muziek’
04/12 Sinterklaasviering
13/12 Laatste kickbox-/ zelfverdedigingsles
17/01 Start peutergymlessen
17/01 Start kickbox-/ zelfverdedigingslessen voor
kinderen van 6 t/m 9 jaar

11/11 Sint Maarten
12/11 tot 15/11 Talentenweek
15/11 Zwemmen groep 7/8
15/11 OR vergadering
16/11 Start week van de mediawijsheid
19/11 Versieravond Sinterklaas
21/11 Groep 3/4 naar ‘Lettersoep’ in de bibliotheek
21/11 Groep 7/8 naar ‘Echt gebeurd’ in de Filmschuur
29/11 Zwemmen groep 7/8
29/11 MR vergadering
05/12 Sinterklaas
06/12 Zwemmen groep 7/8
07/12 Versieren Kerstmis
13/12 Zwemmen groep 7/8
20/12 Kerstviering in de kerk + Kerstdiner op school
21/12 t/m 06/01 Kerstvakantie
07/01 Studiedag – alle kinderen vrij

Kindcentrum nieuwsbrief

Fotograaf

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief voor november/
december. Wij blikken terug op activiteiten en
brengen u graag op de hoogte van nieuws en
aankomende evenementen/ activiteiten.

De foto’s van de fotograaf komen zo spoedig
mogelijk. De kaartjes liggen bij de drukker, na
controle worden deze opgestuurd en komen de
kaartjes uw kant op.

E-mail adres

Medewerkersavond Kindcentrum

Het Kindcentrum is te bereiken met een eigen e-mail
adres: info@kcdemolenwerf.nl.
Voor persoonlijke vragen voor de leerkrachten kunt u
contact opnemen door een e-mail te sturen naar:
voornaam.achternaam@jl.nu.
Het nieuwe e-mail adres van het kinderdagverblijf is
kdvmolenwerf@casca.nl.
De nieuwe e-mail adressen van de BSO gaan als
volgt:
molenwerfpluto@casca.nl
molenwerfsaturnus@casca.nl
molenwerfjupiter@casca.nl

In het kader van de samenwerking tussen
medewerkers van de kinderopvang en school
hebben we een studieavond georganiseerd. Tijdens
deze avond stonden diverse onderwerpen centraal.
Zoals beloofd in de vorige nieuwsbrief komen wij
kort, inhoudelijk op de onderwerpen terug:
 Intensivering kinderopvang per 01/2018
De wet IKK verbetert de kwaliteit en de
toegankelijkheid van de kinderopvang. Deze
wet is op 1 januari 2018 in werking getreden.
Voor meer informatie over nieuwe
kwaliteitseisen kunt u de volgende website
bezoeken:
www.veranderingenkinderopvang.nl/ikk
 Snappet op school
De groepen 4 t/m 8 werken met een adaptief
en dynamisch onderwijs onderwijsplatform.
De leerlingen werken op een eigen device en
ontvangen opdrachten op hun eigen niveau.
Meer informatie vindt u op:
https://nl.snappet.org/

Flex Kids
De communicatie met de ouders van de
kinderopvang verloopt sinds 01/10 via Flex Kids. Wilt
u het noodnummer in Flex Kids vermelden/
controleren? Dit is belangrijk voor de pedagogisch
medewerkers, zodat zij weten wie zij kunnen
bereiken in geval van calamiteiten.



Vrijdag ophalen
Communicatie intern
Binnen het Kindcentrum is het van belang dat
er met het gehele team samengewerkt wordt
vanuit één visie. We hebben gesproken over
de verbinding tussen de verschillende teams.
Dit doen we bijvoorbeeld met onze app,
waarin organisatorische zaken besproken
worden.

Aangezien Unit 1 op vrijdagochtend om 12.00 uur
aan het weekend begint en Unit 2 start met de
pauze, willen wij aan de ouders vragen om het
schoolplein na het ophalen van uw kind(eren) te
verlaten. Unit 2 kan dan rustig buiten spelen, zonder
dat er ongelukken en botsingen plaatsvinden.
Sint maarten
In de ochtend van 7 november hebben de kleuters
een bezoek gebracht aan de peuters van het
kinderdagverblijf. Zij hebben hun lampionnen
meegenomen en Sint Maarten liedjes gezongen. Als
bedankje hebben zij een heerlijke doos rozijnen
gekregen.

Kinderboekenweek
De kinderen van het kinderdagverblijf hebben
genoten van de voorleeskunsten van de kinderen uit
Unit 2 en de BSO. Er zijn een groot aantal mooie
prentenboeken aangeschaft op de
kinderboekenmarkt van school. Ook school heeft
een aantal mooie kerntitels aan kunnen schaffen,
waar de kinderen in de klassen veel plezier aan
beleven.

Talentenweek
Van 12 november tot en met 15 november is de
eerste talentenweek van dit schooljaar. De kinderen
zullen deelnemen aan diverse workshops zoals
handletteren, techniek, appeltaart bakken en muziek.
Sinterklaas

Heemstede Loop
Op 28 oktober, de laatste zondag van de
herfstvakantie, vond de Heemstede Loop plaats.
Veel kinderen hebben hieraan deelgenomen. De
scholenbokaal hebben wij helaas niet gewonnen,
maar dat mocht de pret niet drukken! We kijken
terug op een koude, zonnige, maar vooral sportieve
dag!
Nationaal schoolontbijt
Afgelopen dinsdagochtend 6 november hebben wij
de burgemeester op school op bezoek gehad. Alle
kinderen van school hebben heerlijk, gezond
ontbeten.

Op dinsdag 4 december wordt het Sinterklaasfeest
gevierd op het kinderdagverblijf. De kinderen vanaf 2
jaar zijn van harte welkom bij dit feest. Een
uitnodiging volgt binnenkort.
Op school vindt de Sinterklaasviering plaats op 5
december. Ouders zijn van harte welkom bij de
aankomst van Sinterklaas en zijn pieten. Unit 2 krijgt
binnenkort een brief meegestuurd via Parro, in
verband met het lootjes trekken.
Kerstviering
Wij informeren u zo spoedig mogelijk via een aparte
brief over de kerstviering.
Save the date!
Op 1 februari 2019 vindt de Winternamiddag plaats
van 16.30 uur – 18.00 uur. Wij nodigen u van harte
uit en willen u vragen om deze datum alvast in uw
agenda te noteren.

Oudervereniging school zoekt leden
De oudervereniging heeft enthousiaste reacties
ontvangen van ouders, fijn! Vindt u het leuk om bij
specifieke feesten en/ of vieringen betrokken te zijn,
zoals bijvoorbeeld Kerstmis, Carnaval of Pasen? Dat
kan ook! Voor meer informatie of vragen kunt u een
e-mail sturen naar info@kcdemolenwerf.nl of spreek
gerust Karen Schildwacht of Priscilla Haringsma
aan.
Thema
Op het kinderdagverblijf wordt er in december niet
gewerkt vanuit een specifiek thema. Er zal vooral
aandacht besteed worden aan Sinterklaas en
Kerstmis.
Op school zullen in Unit 1 Sinterklaas en Kerstmis
centraal staan. In Unit 2 wordt er gewerkt aan het
thema ‘Multimedia’. Daarnaast zal ook aandacht
besteed worden aan Sinterklaas en Kerstmis.
Centrum voor Jeugd en Gezin
Vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin willen wij
de KIES cursus onder de aandacht brengen.
 Voor kinderen van 5 t/m 7 jaar: vrijdag 14.00
tot 15.00 uur
 Voor kinderen van 8 t/m 12 jaar: vrijdag
15.15 tot 16.15 uur
Startdatum: vrijdag 18 januari 2019
Info-ochtend voor ouders: vrijdag 18 januari 2019
van 9.00 tot 10.00 uur
Locatie Basisschool de Icarus, Kerklaan 90 in
Heemstede
Hebt u nog vragen of wilt u uw kind aanmelden
neem dan contact op met Sanne Zaadnoordijk,
CJG en KIES-coach .
Mocht u een vraag hebben, dan nodigen wij u van
harte uit!
Met vriendelijke groet,
Vera Olah, Karen Schilwacht en Priscilla Haringsma

