
  

  
Versoepelingen  
Met de rest van Nederland zijn wij natuurlijk ook blij met de versoepelingen en 
alle dingen die snel weer mogelijk zijn. Toch weten we inmiddels door ervaring 
dat het met het virus ook weer snel de verkeerde kant op kan gaan. We zullen 
daarom toch nog een beetje voorzichtig blijven om er alles aan te doen om niet 
in een nieuwe lockdown terecht te komen. Het handen wassen en ventileren 
heeft niet alleen invloed op het Coronavirus, maar ook op andere virussen en 
daar gaan we natuurlijk dus mee door. Er bereikte ons ook de vraag of er weer 
onverpakte traktaties toegestaan zijn. Dat willen we zeker in het belang van het 
milieu wel weer toestaan. We waren voor Corona goed op weg om een afval-arm kindcentrum te worden 
en willen dit graag weer oppakken nu het weer kan. Wilt u, als u uw kind iets te eten of te drinken 
meegeeft, dit zoveel mogelijk in een beker of brooddoos doen zodat hergebruik normaal wordt. Alvast 
bedankt voor uw medewerking hiervoor. Ook zo kunnen we ons samen sterk maken voor het milieu! 

 
Rectificatie  
Per abuis is er een roostervrije dag in het overzicht van januari in de kalender blijven staan op 24 januari 
2022. Dit is een lesdag. 

 

PSG 

Zo en dan zitten wij ineens al weer in onze 3e week en werken we aan  het thema:  

‘Zingen met Puk’. De kinderen maken kennis met zang, muziek en instrumenten. Aan 

het eind van dit leuke thema hebben wij nog een verrassing voor de ouders.  

Ook heten wij Jace, Emily, Briona en Yalisha van harte welkom bij ons op groep. Heel 
veel speel- en leerplezier gewenst. 

 
Mini-loco dozen  
Bij de kleutergroepen zijn wij op zoek naar Loco. Heeft u thuis nog Loco-dozen 
liggen en worden deze niet meer gebruikt, dan zouden wij hier heel graag gebruik 
van willen maken. Alvast bedankt! 

KinderBoekenWeek  
Dit jaar is het thema: 'Worden wat je wil' en natuurlijk gaan we 6 t/m 17 oktober hier 
aandacht aan besteden. Meer informatie volgt snel, maar we willen alvast een oproepje 
doen. Bent u of kent u iemand met een leuk, interessant of bijzonder beroep en wilt u 
hier iets over te 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. Kunt u ons helpen of heeft u 
een leuk idee? Wilt u dan contact opnemen met: Mariska Barendregt, Margot de Ruiter of 
Reinieke Jurjevic.
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Opleiden op locatie 
Pit staat niet alleen voor het ontwikkelrecht van kinderen, maar is ook een lerende organisatie voor 
medewerkers. Zij worden gestimuleerd om zich in het belang van kinderen te ontwikkelen en creëren 
daar ook goede kansen voor. Zo zijn er onderwijsassistenten die de Flex-PABO mogen volgen en 
Pedagogisch medewerkers die de PEP-opleiding doen. Ook is er het IKC-LAB en daarbinnen worden MBO 
en HBO studenten op de werkvloer opgeleid tot kindcentrum-medewerker. Een kindcentrum-
medewerker kenmerkt zich door gericht te zijn op de totale ontwikkeling van kinderen in opvang en 
onderwijs en is gericht op interne samenwerking. Er zijn verschillende bekende stagiaires en 
medewerkers die vorig onderwijsjaar ook al bij ons waren, maar er zijn ook nieuwe medewerkers, 
waaronder Rose Sinke en Lars Kramer. 

Mijn naam is Rose, ik ben 18 jaar en loop dit jaar stage in groep 8. 
Ik zit in het 2e jaar van de opleiding onderwijsassistent en pedagogisch medewerker 
op het Da Vinci college. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om creatief bezig te zijn. Ook 
houd ik erg van dieren. Ik rijd paard en heb een hondje.  
Ik ben er op de dinsdag en donderdag. De andere dagen ga ik zelf naar school. 

 
Mijn naam is Lars Kramer en ik ben 20 jaar. Ik ben een 2e jaars PABO- 
student en heb hiervoor de opleiding tot onderwijsassistent afgerond. Dit 
jaar werk ik op de NSO en loop ik stage in het onderwijs in groep 1/2B. Dit 
doe ik op dinsdag en donderdag en op maandag, dinsdag en donderdag ben 
ik op de BSO te vinden. Buiten het studeren en werken om, ben ik actief bij 
de Ambachtste reddingsbrigade. Naast dat ik zelf zwem, geef ik ook training 

en ben ik regelmatig te vinden tijdens evenementen voor de veiligheid op het water. 

 
Rots en Water training 
De leerlingen van groep 4 t/m 7 krijgen wekelijks een half uur Rots en Water training o.l.v. 
meester Rob en juf Erna. Rots en Water is een weerbaarheidsprogramma, een psycho-fysieke 
sociale vaardigheidstraining. Het doel is het vergroten van de communicatie- en de sociale 
vaardigheden bij kinderen en het voorkomen of verminderen van sociale problemen zoals 
pesten, conflicten, uitsluiting en meeloopgedrag. Het gaat over het 
inzetten van de eigen kracht zoals een Rots én de verbinding met de 
ander zoals Water om zo fijn samen te werken. Ieder kind heeft wel 
Rots-eigenschappen zoals een eigen mening hebben, opkomen voor 
jezelf, doen wat jij wilt en Water-eigenschappen zoals luisteren, delen 

en behulpzaamheid. De kunst is om deze in balans te laten zijn en 
goed in te zetten. Ongeveer 80% van de tijd doen we fysieke 
oefeningen. Het principe is leren door doen. Ongeveer 20% van de tijd 
besteden we samen aan denken en praten over de oefeningen en de 
gevoelens en emoties die ze oproepen. Het principe hiervan is leren door te praten en te luisteren. 
Tijdens de Rots en Watertraining leren de kinderen hoe ze voor zichzelf kunnen opkomen, 
grenzen kunnen stellen en zelfverzekerder te worden. Ze leren zichzelf en de ander beter kennen 
door spel, zelfverdedigingsoefeningen en praatmomenten. De volgende thema’s komen onder 
andere aan bod: Stevig staan, Concentreren,  Kracht van de 
ademhaling, Kracht van buikaanspanning, Grenzen stellen en 
aangeven, Zelfvertrouwen en vertrouwen in een ander, Plagen en 

pesten, Samenwerken, Lichaamstaal,  Balans, Emoties herkennen en 
ermee omgaan. 

Rots- en Watertraining maakt je sterker en wijzer en laat je steviger 
in je schoenen staan!

 

 

 



 

 

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!

Natuuractiviteiten voor de jeugd 

Onder aan deze nieuwsbrief vindt u informatie over een gratis natuuractiviteit in het Weetpunt op 

zaterdag 18 september a.s.

Agenda 
21 september  Informatieavond VO groep 8 om 19.30 uur 

6 oktober  Start KinderBoekenWeek 

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 

20 september t/m 24 september 2021 

Jakob trouwt met Lea, Genesis 29:21-30 

De zonen van Lea, Genesis 29:31-35 

Rachel wordt moeder, Genesis 30:1-24 

27 september t/m 1 oktober 2021 
Jakob wil weg, Genesis 30:25-36 
Takken in het water, Genesis 30:37-43 
Jakob gaat weg, Genesis 31:17-24 

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


 

Workshops voor kinderen van groep 8  
Graffiti  
Ben je 12 jaar of ouder en houd je van een uitdaging? Doe dan mee aan onze graffiti 
workshop in het Baxhuis! Er komt een ervaren graffiti artist die ervoor gaat zorgen dat je 
een mooi kunstwerk kan maken. 
Heb je al zin om met de spuitbussen aan de slag te gaan: schrijf je dan snel in 
https://www.hi5ambacht.nl/.../522/hi5-12-workshop-graffiti/ 
Datum:  21, 28 september en 5 oktober 2021 
Tijd:   19:00 t/m 20:00 uur 
Locatie:  Baxhuis  
Kosten:  gratis  

Fitness 
Alle fitgirls en boys opgelet! Ben jij tussen de 12-17 jaar oud en houd je wel van een uitdaging? Doe dan 
mee met de workshopreeks fitness bij Sportplaza HIA. Onder begeleiding van een ervaren 
sportinstructeur zorgen wij dat je moe, maar voldaan weer thuiskomt! 
Kijk voor aanmelden op; https://www.hi5ambacht.nl/.../523/hi5-12-workshop-fitness/ 
Datum:  21, 28 september en 5 oktober 2021 
Tijd:   18.30 – 19.30 uur 
Locatie:  Sportplaza 
Kosten:  gratis  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.hi5ambacht.nl/activiteit/522/hi5-12-workshop-graffiti/?fbclid=IwAR3d7Yqaa-x3Kpqe1xj-3UYPQYZz9dacj5V3_LLeY5vmoaU_vcuY5Zt6X5U
https://www.facebook.com/Sportplazahia1/?__cft__%5b0%5d=AZXo0ZVdBeHmHbkRwGrE_K9FKWN65EiG9LG_3CYZ7JSAo1ia5tBrysGjw-GLQ_QQtSPgdSjQI1H-D99LSbRGJoOSTqqM8oEIN5y3Yg0oP8VvR4-3KJtzbsAoLkWrhgmIda8KKulEEGKBpiDipmu01vSk&__tn__=kK-R
https://www.hi5ambacht.nl/activiteit/523/hi5-12-workshop-fitness/?fbclid=IwAR1HRkyyOry2v8UO93sPstcfSRynjgHFkDEt7x1m18hokH3U2fc9EtIE29s


 

N a t u u r a c t i v i t e i t e n 

Voor de jeugd 

in / bij ’t Weetpunt 

Develpad 169, 3335 AR Zwijndrecht 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Zaterdag 18 september 2021 

 

Start 1 uur tot 3 uur 

 

Insecten en spinnen 

 

We zoeken naar alle insecten en spinnen die in en 

om het weetpunt leven. 

we maken er een natuurmiddag van, het liefst vooraf aanmelden bij:  

scharrelkidszwijndrecht@gmail.com 

Iedereen is welkom vanaf 6 jaar. 

Er zijn geen kosten aan verbonden.  

De zaterdag IVN Scharrelkids. 

 


