
  

  
Met dubbele spanning kijken we uit naar de feestdagen 

We hadden gehoopt om samen met de kinderen en de ouders weer 
het Sinterklaasfeest en het Kerstfeest te kunnen vieren. Helaas ziet 
het er nu naar uit dat we toch weer op zoek moeten gaan naar 
alternatieve manieren zonder ouders, grootouders en bekenden. Toch 
proberen we er het beste van te maken. We kijken met de kinderen 
het Sinterklaasjournaal en ook In de grote hal ziet het er weer 
feestelijk uit. Op vrijdag 3 december zullen we het feest met de 
kinderen vieren. Helaas kunt u hier als ouders niet bij aanwezig  zijn. 
We hopen op uw begrip en dat u, net als wij, het plezier en de 

continuïteit voor de kinderen, centraal wilt stellen. De kerstviering zal ook in de groep plaatsvinden, al is 
er misschien meer mogelijk wat betreft de opgelegde maatregelen door het kabinet. Wij proberen onszelf 
te beschermen, want bij ziekte of afwezigheid is het bijna onmogelijk om vervanging te regelen. Tot nu 
toe hebben wij nog geen groepen naar huis moeten sturen, maar dat is geen garantie voor de toekomst. 
We blijven alles in het werk stellen om het te voorkomen en willen u vragen om, als u het kindcentrum 
binnenkomt voor een zorggesprek, een mondkapje te dragen. Dit gaan we ook vragen aan de ouders die 
de kinderen voor de dagopvang brengen. Ouders van de kinderen van de PeuterSpeelGroep en de 
NaSchoolseOpvang blijven buiten bij het halen en brengen van hun kinderen. 

 
Disco Piet 
Wat leuk dat de kinderen van de Meander ook dit jaar naar de Pietendisco video gaan 
kijken! En niet alleen kijken, natuurlijk ook meedansen, zingen en springen! Fijn dat er 
zulke activiteiten wel mogelijk zijn en we weten zeker dat de kinderen daarvan gaan 
genieten. 

 

PSG 
Sinterklaas is in het land en dat kun je goed zien in de 
groep. Er is een kruidnotenbakhoek, het huis van de Sint 
en een inpakhoek. De kinderen genieten hier volop van. 
Ook zingen we veel Sinterklaasliedjes en doen we 
kringactiviteiten in dit thema. Aan deze nieuwsbrief 
hebben we een leuke activiteit toegevoegd, die ouders 
met hun kind kunnen doen en we zouden het fijn vinden 

als u die mee terug geeft aan uw kind naar de PSG.  
Ook hebben we weer een nieuw vriendje op de groep. Gezellig Adnan!  

Bag2School 
Op vrijdag 12 november zijn de zakken weer opgehaald  en er is 316 kilo opgehaald en 
daar krijgen we een vergoeding voor van € 94,80. Hartelijk voor het brengen van de 
zakken. 
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Jeugdteam op Locatie  

Elke dinsdag is Michelle Teunissen op ons kindcentrum aanwezig. Ouders, 
leerkrachten en pedagogisch medewerkers kunnen bij haar terecht met 
vragen rondom het opgroeien en opvoeden van kinderen.  
Zo kunnen gesprekken gevoerd worden met ouders over de opvoeding,  
wordt er een luisterend oor geboden in tijden dat het even lastig gaat of  
kan er advies gegeven worden in de te nemen stappen voor hulp. Een 
moment van meekijken op de PSG, de kinderopvang of in de groep is een 
mogelijkheid en soms is het ook goed om een paar gesprekken te hebben 
met kinderen. Er wordt graag samengewerkt met ouders en medewerkers 

om samen de ontwikkeling van een kind optimaal te kunnen stimuleren. Deze samenwerking wordt nauw 
doorgezet met de intern begeleiders en het samenwerkingsverband. Laagdrempelig eens praten over uw 
kind kan natuurlijk ook! Aanmelden kan via het JOL aanmeldformulier die de intern begeleider heeft of u 
kunt mailen naar: michelle.teunissen@desocialebasis.nl 

  
Huiskamer van de wijk  

Onderaan deze nieuwsbrief vindt u een poster van de Huiskamer van de Wijk. Hier zijn 
iedere week verschillende organisaties aanwezig om u te helpen en met u te spreken 
over uw vragen:  
• Iedere maandag-, woensdag- en donderdagochtend zijn medewerkers van het  
   Sociaal Wijkteam en stichting Vluchtelingenwerk aanwezig voor al uw hulp- en  
   ondersteuningsvragen.  
• Op dinsdagochtend houdt woningcorporatie Rhiant spreekuur.  
• Op woensdagmiddag kunt u terecht met goede ideeën en suggesties voor initiatieven in de Huiskamer.  

Verlengde onderwijsdag 
Graag willen we u laten weten dat er in de week van 22 t/m 26 november geen mogelijkheid is voor extra 
begeleiding, omdat de oudergesprekken plaatsvinden en er geen ruimte beschikbaar is.

10-minutengesprekken 
Deze gesprekken vinden helaas weer telefonisch plaats. Het nadeel van elkaar niet kunnen zien, is 
dat zaken verkeerd geïnterpreteerd kunnen worden. Hier ontkomen wij niet aan, maar mocht u 
iets niet goed hebben begrepen of ergens over twijfelen, neem dan later nogmaals contact met 
ons op. Het is zeker nu weer erg belangrijk dat wij samen met u om het kind heen staan en hen 
door deze lastige en onvoorspelbare tijd heen helpen. 

 

Audities 
Komende week is het zover, want dan gaat de werving van start voor de 
Passion4kids 2022! Dit unieke muziekevenement wordt op 13 april 2022 
opgevoerd door de kinderen van de kindcentra De Wijngaard, De Meander 
en De Tweestroom. Een mooie samenwerking tussen deze drie kindcentra 

met en voor de kinderen. Passion4kids vertelt het paasverhaal uit de Bijbel, een verhaal van opoffering, 
vergeving, liefde, verbondenheid en vooral hoop voor de toekomst! Vanaf dinsdag, 23 november wordt er 
in de groepen 6, 7 en 8 een filmpje getoond over de Passion4kids. Kinderen kunnen zich met toestemming 
van de ouders opgeven voor deze audities. Ouders van de kinderen van groep 6,7 en 8 krijgen dinsdag 
informatie hierover en een link naar het aanmeldformulier toegestuurd via de mail. Wij kijken uit naar 
veel aanmeldingen! 

Afspraak van de maand:  
Lekker bewegen op het plein, om daarna weer rustig te zijn!

   
 
 
 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DCuFepVhIsUs&data=04%7C01%7CCaroline.Scheurwater%40pit-ko.nl%7C844a8f1bfbfb4a82754a08d9aa0b61cb%7C78f461e9688540eb9d8f55d5db78aafd%7C0%7C0%7C637727788118691524%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=oUWxKnB%2FmfFdITlRtRtPBBMoF2pRDo%2B%2FJPpjYfS6fEw%3D&reserved=0


 
 
 

Agenda 
19 november                    1e rapport 
22 november                    10-minuten gesprekken 
24 november                    10-minuten gesprekken 
                                            Pietenochtend 
3 december   Sinterklaasviering 12.00 uur vrij 
24 december   Vrije dag 
25 december t/m  
9 januari  Kerstvakantie 
24 januari  Lesdag 
28 januari  Studiedag 

 

Bijbelrooster Kind op Maandag 
22 november tot 26 november 2021 

Terug in het paleis, Genesis 44:14-34 

Jozef vertelt wie hij is, Genesis 45 

Jakob gaat naar Egypte, Genesis 46 

29 november tot 3 december 2021 

Noömi gaat terug naar Betlehem, Ruth 1:14a 

Ruth gaat met Noömi mee, Ruth 1:14b-22 

Bij Boaz, Ruth 2:1-17 

 

29 november tot 17 december 2021  
Verhalen over Ruth en de geboorte van Jezus  
Liedjes: 
Ga je mee op zoek naar het Koningskind:  https://youtu.be/_Uxy4bD54ec  
Vrolijk kerstfeest:    https://youtu.be/Efov2bkMLPs  

 

https://youtu.be/Efov2bkMLPs


 


