
  

  
Worden wat je wil!  
Hier gaan we 6 t/m 17 oktober veel aandacht aan besteden. Bent u of kent u 
iemand met een leuk, interessant of bijzonder beroep en wilt u hier iets over 
komen vertellen of laten zien op het kindcentrum, dan horen wij dat graag. Het 
zou geweldig zijn als er in alle groepen van de baby's /peuters tot groep 8 op 
een leuke manier aandacht is voor verschillende beroepen. Voor kinderen is het 
belangrijk om te weten waarom je soms bepaalde dingen moet leren en het draagt bij aan de 
motivatie van kinderen als u wilt vertellen waarom en hoe u uw doel heeft kunnen bereiken. Als 
u dit wilt komen doen, dan kunt u contact opnemen met: Mariska Barendregt, Margot de Ruiter 
of Reinieke Jurjevic.

 
Verrassingen op de dag van de Pit’er 

 Wat zijn we verwend en wat leuk dat u uw waardering voor ons op deze manier 
uit. Dit doet ons goed, want we hebben het mooiste beroep van de wereld. Het is 
heerlijk om kinderen een veilige basis te geven en hen te helpen om zich te 
ontwikkelen. Daar genieten we iedere dag als team van. Helaas merken we ook dat 
door de krapte op de arbeidsmarkt het soms een uitdaging 
is om dit voor elkaar te krijgen. Kent u mensen die graag op 
een kindcentrum zouden willen werken of daartoe zouden 
willen worden opgeleid, breng hen dan graag met Pit in 
contact. Het is een fijne organisatie om voor te werken met 
veel  mogelijkheden en kansen. Wij werden door onze 

werkgever op deze dag verrast met een duurzame brooddoos en daar gaan we 
natuurlijk allemaal gebruik van maken! 

 
Geen rommel in je trommel  
Vandaag krijgen de kinderen een folder mee van het voedingscentrum over gezond eten en 
drinken. Graag willen we benadrukken dat het belangrijk is dat kinderen gezonde voeding in 
hun brooddoos meenemen voor de lunch. Zien eten, doet eten en dat geldt ook echt voor 
gezonde voeding!  

 

Proefles Klankkids  

Bij de Klankkids is nog plaats voor nieuwe leerlingen e/o al gevorderde muzikanten, die 

altijd al in een orkest hebben willen spelen of die het een keer willen proberen. Weet je 

het nog niet helemaal zeker? Kun je nog geen instrument kiezen? Heb je nog geen 

instrument? Kom dan gewoon de gratis proefrepetitie of les meemaken, dan kunnen 

we daarvoor zorgen. Instrumenten worden gratis ter beschikking gesteld. Naast de 

klankkids heeft Het Geklank een muziekschool waar lesgegeven wordt door 

conservatorium geschoolde docenten. Voor meer informatie en antwoord op vragen, 

kunt u kijken op de website www.hgdk.nl of mailen naar jeugd@hgdk.nl. 
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Kiwi zegels sparen 
De kinderen spelen graag met de kiwi ballen. Daarom vinden we het ook leuk dat we dit jaar weer 
kunnen sparen voor een nieuwe set. Hier moeten we natuurlijk wel iets voor doen. We zullen de 
komende tijd met elkaar 300 kiwi stickers moeten verzamelen. Heeft u thuis kiwi's liggen? Dan 
zouden wij heel graag de stickertjes willen hebben. De stickertjes mogen bij de leerkracht of 
pedagogisch medewerker worden ingeleverd. Alvast bedankt voor het meesparen! 

Ouderbijdrage en Zwembusgeld  

Nu het zwemonderwijs weer is begonnen willen we de ouders van de kinderen van 
groep 1 t/m 3 vragen om de verplichte bijdrage van € 48,00 over te maken op 
rekeningnummer NL94INGB0007119911 t.n.v. IKC De Meander o.v.v. de naam en 
de groep van uw kind. U mag deze bijdrage ook in twee termijnen van € 24,00 
betalen en dan graag de eerste termijn voor 1 november 2021 en de tweede 
termijn voor 1 april 2022.  

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage van € 26,00 waarvan we hopen dat ouders deze willen betalen, 
aangezien hier alle extra zaken van betaald worden die niet uit het reguliere budget gefinancierd kunnen 
worden. Deze bijdrage kunt u ook overmaken op rekeningnummer NL94INGB0007119911 t.n.v. IKC De 
Meander o.v.v. de naam en de groep van uw kind.

 
Opleiden op locatie 
In de vorige nieuwsbrief lieten we u al weten dat ook juf Aline stage bij ons loopt 
en meewerkt in de verlengde onderwijsdag. Hierbij stelt zij zich even aan u voor:  
Ik ben Aline Troost en 21 jaar oud en zit in het tweede jaar van PABO InHolland te 
Dordrecht. Hiervoor heb ik de opleiding onderwijsassistent afgerond, dus ik heb al best 
wat ervaring in het begeleiden van kinderen. Maandag 6 september ben ik begonnen 
met stagelopen bij juf Corine. Elke maandag tot eind januari hoop ik lessen te verzorgen 
in groep 3. Hierna hoop ik dat er een plekje voor mij is in de bovenbouw en daar blijf ik 
dan tot aan de zomervakantie. Ik hoop u snel een keertje te ontmoeten op het speelplein!  

Wij zijn heel blij met alle stagiaires, die een positieve bijdrage leveren aan de IKC-vorming en de 
extra handen, zodat we kinderen nog beter kunnen begeleiden bij hun ontwikkeling. 

 
Rots en Water training  

In de vorige nieuwsbrief hebben we u informatie gegeven over 
deze training die gegeven wordt door Juf Erna en Meester Rob 
aan de kinderen van groep 4 t/m 7. 
Hierbij enkele beelden van Stevig 
staan, Samenwerken en Vertrouwen 

in de ander hebben. Rots- en 
Watertraining maakt je sterker en 
wijzer en laat je steviger in je 
schoenen staan!  

Luizen ouders 
Door de kans op Coronabesmettingen zijn we vorig onderwijsjaar gestopt met het controleren 
van kinderen op hoofdluis in de eerste week na een vakantie. Graag zouden we dit toch weer 
willen invoeren en daarom vragen we u om ons daar bij te helpen. Met hoe meer mensen we 
zijn, hoe sneller het gaat. Er zijn gelukkig nog een aantal ervaren luizenouders die instructie 
kunnen geven, zodat u op weg geholpen kan worden. Het luizenprobleem is iets wat we 
gezamenlijk op moeten pakken, dus kunnen we een beroep op u doen? Wilt u zich aanmelden 
bij de leerkracht van uw kind?

 

 



 

 

 

Verlengde onderwijsdag 
Veel kinderen maken gebruik van de verlengde onderwijsdag en dat is fijn. Kinderen die gemotiveerd zijn 
kunnen extra ondersteuning krijgen en zelfstandig onderdelen van de leerstof oefenen die zij nog moeilijk 
vinden. Graag willen we u nu vast laten weten dat in de week van 22 t/m 26 november hier geen 
mogelijkheid voor is, omdat dan de oudergesprekken plaatsvinden en er geen ruimte beschikbaar is.

 

Fotograaf  
Ook dit jaar kan de fotograaf gelukkig komen om foto’s te maken van alle kinderen op het 
kindcentrum en hun broertjes en zusjes. Om alles goed te laten verlopen is er de volgende 
planning: 

Dinsdag 12 oktober   Groep 1 tm 8 en de broertjes en zusjes van deze groepen 
Donderdag 14 oktober  PSG, Kinderdagopvang en de broertjes en zusjes  
 
Informatie over de exacte tijden ontvangt u later van ons. 

 

Afspraak van de maand:  
Laten we aardig en behulpzaam zijn, doe elkaar vooral geen pijn!

 

De week van de opvoeding  

Onder aan deze nieuwsbrief vindt u informatie over activiteiten in Cascade op woensdag 6 oktober a.s. in 
het kader van de week van de opvoeding. 

Leren ontspannen met relaxgym  
Relaxgym is op een leuke manier bezig zijn met je lijf en je hoofd met als doel goed te 
leren ontspannen. Het is een uurtje lekker relaxen in een rustige, ongedwongen sfeer 
en zonder competitie. Deze relaxgym wordt gegeven door onze Gymjuf Erna en in het 
sportzaaltje op onze locatie. Onderaan deze nieuwsbrief vindt u hier meer informatie 
over.

Agenda 
 
6 oktober  Start KinderBoekenWeek 
6 oktober   Activiteiten in het kader van de week van de opvoeding in Cascade 

12 oktober   Fotograaf groep 1 t/m 8 en de broertjes en zusjes van deze groepen 
14 oktober   Fotograaf PSG, Kinderdagopvang en de broertjes en zusjes  
15 oktober   Afsluiting KinderBoekenWeek 
16 oktober t/m 
24 oktober  Herfstvakantie

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bijbelrooster Kind op Maandag 

4 oktober t/m 8 oktober 2021 
Waar zijn de godenbeeldjes?, Genesis 31:25-35 
Verbond met Laban, Genesis 31:43-54 
Jakob komt bij Esau in de buurt, Genesis 32:1-22 

11 oktober t/m 15 okt 2021 
Bij de Jabbok, Genesis 32:23-33 
Verzoening met Esau, Genesis 33:1-11 
Rachel sterft en Benjamin wordt geboren, Genesis 35:16-29  
 

Peuters 
20 september t/m 8 oktober 
Abraham 

Tel de sterren (Abraham) - YouTube 
Abram, ga op reis - YouTube 
Abraham - YouTube 
Abraham, Abraham, verlaat je land, verlaat je stam | Witte Tent Putten - YouTube  

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=8sCyLVcV1Kg
https://www.youtube.com/watch?v=mV6yscnwQqE
https://www.youtube.com/watch?v=rsJ4IdzjQkA
https://www.youtube.com/watch?v=xL2lA6I3szM


 
 
 

 

 

 


