19. Nieuws

Agenda
Dinsdag 4 februari
Dinsdag 11 februari
Woensdag 12 februari
Donderdag 13 februari
Zaterdag 15 februari
Maandag 24 februari

3 februari 2020

Studiedag team, kinderen vrij
Eindadvies gesprekken groep 8
Letterfeest groepen 3
Eindadvies gesprekken groep 8
Start voorjaarsvakantie
Weer naar school

Studiedag
Zoals in eerdere nieuwsberichten is aangekondigd zijn we morgen dicht in verband met een
studiedag van het team.
Contactgesprekken
De contactgesprekken zijn gepland op maandag 2 maart en dinsdag 3 maart. Vanaf vrijdag
kunt u zich via social schools inschrijven voor deze gesprekken met de leerkracht van uw
kind(eren).
Schoolfruit
Komende week hebben we….
Woensdag: Pomelo en Meloen
Donderdag: Waspeen
Vrijdag: Peer
Eindadvies groep 8
Volgende week dinsdag en donderdag zijn de eindadvies gesprekken samen met de kinderen
en de ouders. Hierin bespreken we samen de uitslag van de afgelopen Cito toetsen, het
eindadvies n. a. v. de plaatsingswijzer en maken de ouders een keuze voor een VO school.
Nieuw: nu ook kinderopvang (0-4 jaar) op OBS De Treffer
Bent u op zoek naar kinderopvang in Gorredijk? Kinderwoud Kinderopvang verzorgt vanaf
heden ook kinderopvang (van 0-4 jaar) op Kindcentrum De Treffer. Kinderwoud
Kinderopvang biedt daarmee nu peuteropvang, buitenschoolse opvang en kinderopvang aan
op deze locatie, bij basisschool De Treffer. De kinderen worden binnen een veilige, stabiele
en kleurrijke omgeving uitgedaagd om spelenderwijs nieuwe dingen te ontdekken en zichzelf
in hun eigen tempo verder te ontwikkelen.

Met de uitbreiding krijgt opvanglocatie De Treffer een nieuwe inrichting. De goed ingerichte
ruimte zorgt er voor dat kinderen zich veilig voelen en tot rust komen. Door een rijke
speelleeromgeving te creëren, nodigt het kinderen uit tot een rijker spel; vanuit de behoefte
en eigen interesse van het kind. Onze visie op inrichting geeft kinderen de ruimte om te
ontdekken, experimenteren en zich zelf te zijn!
Opvanglocatie De Treffer werkt intensief samen met basisschool De Treffer. Kinderwoud
daagt elk kind uit om spelenderwijs nieuwe dingen te ontdekken en zichzelf in zijn eigen
tempo te ontwikkelen. Het sport- en lifestyle concept van de basisschool sluit hier uitstekend
bij aan.
Openingstijden kinderopvang
Maandag tot en met vrijdag van 7.30-18.00 uur. (Verlengd mogelijk.)
De buitenschoolse opvang bij kindcentrum De Treffer vindt per 1 februari 2020 plaats in het
voormalige handvaardigheidslokaal, de centrale hal en het speellokaal. De voorschoolse
opvang is geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 7.30 tot 8.30 uur. Voor de
naschoolse opvang is dit maandag, dinsdag en donderdag van 14.00 tot 18.00 uur. Op
woensdag en vrijdag wordt de naschoolse opvang verzorgd op locatie Loevestein.
Voor peuteropvang bij kindcentrum De Treffer bent u welkom van maandag tot en met vrijdag
van 8.30 tot 12.00 uur.
Over Kinderwoud Kinderopvang
Kinderwoud is een kinderopvangorganisatie met kinderdagverblijven, peuteropvang,
buitenschoolse opvang en gastouderopvang door heel Friesland. Vanuit de kernwaarden
Geborgenheid, Eigenheid en Zelfontplooiing daagt Kinderwoud elk kind uit om spelenderwijs
nieuwe dingen te ontdekken en zichzelf in zijn eigen tempo te ontwikkelen. Elk kind wordt
GEZien en mag zijn wie het is. Ontwikkelingsgerichte activiteiten
In het dagelijks aanbod van Kinderwoud vormen spelend leren, bewegen, muziek en gezonde
voeding de basis. Deze elementen stimuleren de brein- en talentontwikkeling van kinderen.
80% van de hersenverbindingen wordt al voor het 6e levensjaar gelegd. In de leeftijd van 6 12 jaar verdiept zich dat tot talentontwikkeling. Deze wetenschap vindt Kinderwoud
interessant en belangrijk om iets mee te doen, om samen met ouders, onderwijs en andere
partners de ontwikkeling van kinderen te stimuleren.
Bij het samenstellen van de gevarieerde, leeftijdsgerichte activiteiten dient het Kinderwoud
spinmodel met de diverse ontwikkelingsgebieden als handvat; het stimuleren van de grove en
fijne motoriek, ruimte voor fantasie, het ontwikkelen van sociale contacten en vaardigheden,
het experimenteren met materiaal en het ontwikkelen van de taal- en cognitieve ontwikkeling.
Onder de juiste begeleiding leert een kind uit grote en kleine dagelijkse ervaringen iets
waardevols. Al het goede dat een kind op jonge leeftijd thuis, op school of in de opvang krijgt
aangereikt, is een verrijking voor de rest van zijn of haar leven.
Aanmelden Wilt u uw kind aanmelden voor kinderopvang, peuteropvang en/of buitenschoolse
opvang? Dat kan via het aanmeldformulier op de website van Kinderwoud:
https://www.kinderwoud.nl/aanmeldformulier
Vragen en contact Bent u nieuwsgierig en wilt u een keertje komen kijken? Loop gerust eens
binnen!
Met vragen, opmerkingen of wijzigingen kunt u ook terecht bij onze afdeling Planning &
Plaatsing. T: (0513) 610 825 E: planning@kinderwoud.nl I: www.kinderwoud.nl

Fijne week!
Het schoolteam

