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AGENDA KINDEROPVANG

AGENDA SCHOOL

01/10 + 02/10 Schoolfotograaf
03/10 Opening Kinderboekenweek!
03/10 Oudercommissie BSO
08/10 Kapster
08/10 Start “Bewegen op muziek”
10/10 Boekenmarkt 12.00 uur – 13.00 uur
11/10 Oudercommissie Kinderdagverblijf
16/10 Medewerkersavond Kindcentrum
28/10 Heemstede Loop
07/11 Studiedag Molenwerfschool

03/10 Schoolfotograaf
03/10 Startgesprekken groep 3 t/m 8
04/10 Opening Kinderboekenweek!
08/10 Heemstede sportdag groep 7/8
09/10 Oudervereniging Algemene Ledenvergadering
10/10 Boekenmarkt 12.00 uur – 13.00 uur
11/10 Zwemmen groep 7/8
12/10 Voorleeswedstrijd Unit 2
16/10 Medewerkersavond Kindcentrum
22/10 t/m 26/10 Herfstvakantie
28/10 Heemstede Loop
31/10 Hoofdluiscontrole
01/11 Zwemmen groep 7/8
07/11 Studiedag – alle kinderen vrij!

Kindcentrum nieuwsbrief

Kinderboekenweek

Vanaf vandaag ontvangt u een Kindcentrum
nieuwsbrief! In de nieuwsbrieven maken wij al het
nieuws, leuke weetjes en activiteiten bekend voor
zowel de kinderopvang als school. Elke 6 weken zult
u de nieuwsbrief ontvangen.

Het thema van de Kinderboekenweek is ‘kom erbij’.
Wij zullen dit feestelijk openen.
Het kinderdagverblijf opent de Kinderboekenweek op
3 oktober met een poppenkastvoorstelling.
School opent de Kinderboekenweek graag samen
met u op donderdag 4 oktober. Van 08.30 uur tot
08.45 uur zullen we op het schoolplein dansen en
zingen. Kom erbij!
Tijdens de Kinderboekenweek zullen de
kinderopvang en school elkaar ontmoeten tijdens
verschillende activiteiten. Er zijn voorleesmomenten
georganiseerd en de kinderopvang bezoekt de
boekenmarkt op school. Tijdens de boekenmarkt
mogen de kinderen van school boeken verkopen
voor een klein prijsje. De boekenmarkt vindt plaats in
het Sterrendomein.

E-mail adres
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.
Flex Kids
De communicatie met de ouders van de
kinderopvang zal per 01/10 via Flex Kids verlopen.
Schoolfotograaf
De schoolfotograaf komt binnenkort weer langs!
1 + 2 oktober: Kinderdagverblijf.
3 oktober: School.
Heeft u kinderen die op meerdere locaties
verblijven? Een broertje/ zusje foto kan gemaakt
worden op 3 oktober. De inschrijflijst hangt op het
bord in de hal op school.

Medewerkersavond Kindcentrum
In het kader van de samenwerking tussen
medewerkers van de kinderopvang en school
organiseren we een studieavond. Tijdens deze
avond zullen diverse onderwerpen centraal staan:
 Intensivering kinderopvang per 01/2019;
 Communicatie intern;
 Informeel ontmoeting van het Kindcentrum
team.
In de volgende nieuwsbrief blikken we terug op deze
avond.

Heemstede Loop

Oudervereniging school zoekt leden

We gaan als kindcentrum dit jaar weer meedoen met
de Heemstede Loop Scholenbokaal. De loop vindt
dit jaar plaats op zondag 28 oktober (de laatste
zondag van de herfstvakantie).

Vindt u het leuk om bezig te zijn met organiseren?
Dan is de oudervereniging wellicht op zoek naar u!

De Scholenbokaal kunnen we winnen door als
school percentueel gezien met de meeste kinderen
deel te nemen. We zijn er steeds bijna en hoe leuk
zou het zijn als we de bokaal dit jaar winnen?
Dus...allemaal meedoen, het is ontzettend leuk!
De starttijden voor de verschillende afstanden zijn
als volgt:
- Start groep 1 t/m 4 om 10.00 uur
- Start groep 5 t/m 8 om 10.30 uur
- Start 5 km om 11.00 uur
- Start 10 km om 12.00 uur
Je kunt je inschrijven door een envelop met de
naam, de afstand (1,5 km, 5 km of 10 km en het geld
voor de inschrijving bij juf Rianne in te leveren voor
maandag 1 oktober! De prijzen voor deelname:
-1,5 km is € 5,-5 km is €10,-10 km is €12,-

Het bestuur van de oudervereniging bestaat uit een
groep enthousiaste en betrokken ouders die het leuk
en belangrijk vinden om een deel van hun tijd en
energie in de activiteiten van school te steken. Het
belangrijkste doel hiervan is dat de tijd op school
voor de kinderen leuker gemaakt wordt.
In samenwerking met de directie, leerkrachten en
onderwijsassistenten organiseren wij diverse
activiteiten, zoals: het sinterklaasfeest, de
kerstviering, carnaval, Pasen, het schoolreisje,
avondvierdaagse en het afscheid van groep 8. Het
hele schooljaar wordt er hard gewerkt om alles goed
uit te werken en er een groot succes van te maken.
Dit betekent dat er ongeveer zes keer per jaar
vergaderd wordt, waar belangrijke informatie
uitgewisseld wordt. Daarnaast zijn er
commissievergaderingen waarin een specifieke
activiteit besproken en uitgewerkt wordt.
Voor aanmelding of vragen kunt u een e-mail sturen
naar info@kcdemolenwerf.nl

U bent uiteraard ook van harte welkom om de
kinderen van het Kindcentrum aan te moedigen!

Gebruik van chromebook/ tablet

Start “Bewegen op muziek”

Thema

Op maandag 08/10 starten we op het
kinderdagverblijf met “Bewegen op muziek”.
Kinderen van 2,5 jaar tot 4 jaar zijn van harte
welkom om mee te doen met de lessen van
dansdocente Tanja Nieuwland. De lessen kosten
€25,- en worden 8 keer op maandag gegeven.
U kunt uw kind aanmelden bij de pedagogisch
medewerker van de groep van uw kind.

De komende periode wordt er gewerkt aan de
volgende thema’s:
Kinderopvang: Uk & Puk “Eet smakelijk”.
Unit 1: Herfst.
Unit 2: Vlinders in je buik.

Studiedag school
Op woensdag 7 november organiseert Stichting
Jong Leren een personeelsdag voor alle
medewerkers van school. Het thema is “innoveren is
samen leren”. Medewerkers van alle 29
basisscholen komen bij elkaar en zullen deelnemen
aan interessante workshops en leerzame
activiteiten.

In de groepen 4 en 5 maken de kinderen gebruik van
een tablet. In de groepen 6, 7 en 8 maken de
kinderen gebruik van een chromebook. We leren de
kinderen hoe zij daar bewust en zorgvuldig mee om
dienen te gaan. Toch kan het onverhoopt gebeuren
dat er schade ontstaat door toedoen van uw kind. In
dat geval nemen wij contact met u op en dient de
schade door uw WA-verzekering te worden vergoed.

Centrum voor Jeugd en Gezin
Het CJG biedt verschillende workshops en
trainingen voor ouders van kinderen van 0 tot 12
jaar.
Enkele trainingen brengen wij onder de aandacht:
- Positief opvoeden workshop ‘leren
luisteren’. Voor ouders met kinderen van 0
tot 12 jaar.
Datum: woensdag 3 oktober van 19.30 uur –
21.00 uur.
Locatie: Lieven de Keylaan 7, Heemstede.
Aanmelden kan via www.cjgheemstede.nl.
- Positief opvoeden workshop ‘goed
slapen’.
Voor ouders met kinderen van 0-12 jaar.
Datum: 21 november van 19.30 uur – 21.30
uur.
Locatie: Lieven de Keylaan 7, Heemstede.
Aanmelden kan via www.cjgheemstede.nl.
- KIES – training voor kinderen van
gescheiden ouders.
Training van kinderen van 5 t/m 7 jaar:
Vrijdag 14.00 uur – 15.00 uur.
Training van kinderen van 8 t/m 12 jaar.
Vrijdag 15.15 uur – 16.15 uur.
Startdatum: 28 september.
Aanmelden via Sanne Zaadnoordijk.
E-mail: s.zaadnoordijk@heemstede.nl
Telefoon: 023-5485722
GGD nieuwsflits
In september is de vaccinatiecampagne gestart. In
de bijlage treft u wie er worden uitgenodigd.

Wij hopen u voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,
Vera Olah, Karen Schilwacht en Priscilla Haringsma

