April 2019
Overeenkomst aannemer is getekend!
Vorige week is de overeenkomst met de
aannemer ondertekend. Dit gebeurde op de
tijdelijke locatie van Kindcentrum Rijnvliet,
onder toeziend oog van de kinderen. Walter
Kormelink (Kormelink’s Algemeen
Bouwbedrijf), Eric van Dorp (bestuurder SPO
Utrecht) en Bertus Koot (bestuurder KMN
Kind &Co) waren alle drie aanwezig. Zo werd
de ondertekening een officieel én feestelijk
moment.
We zijn erg blij dat de overeenkomst is
getekend. We kijken echt uit naar de start
van de bouw, in juli van dit jaar. Natuurlijk
zullen we geregeld een kijkje gaan nemen bij de bouwplaats samen met de kinderen, zodat ze zelf
goed kunnen volgen hoe alles vordert.
We kunnen natuurlijk niet wachten tot ons prachtige gebouw wordt opgeleverd. Met de ondertekening
van de overeenkomst met de aannemer hebben we nog meer zicht gekregen op de planning. De
nieuwbouw gaat in oktober 2020 opgeleverd worden. Dit betekent dus helaas wel dat we nog iets
meer vertraging hebben opgelopen (zie ook vorige nieuwsbrief). Onvoorziene gebeurtenissen
daargelaten, kunnen we er nu vanuit gaan dat dit ook echt de opleveringsmaand gaat worden.

Opvang en onderwijs in de tijdelijke huisvesting
Met name voor ouders die hun kind(eren) hebben aangemeld voor de kinderdagopvang 0-4 jaar heeft
de vertraging gevolgen. Het betekent namelijk dat de kinderdagopvang ook pas in het najaar van
2020 in gebruik genomen kan worden. We adviseren iedereen om huidige kinderdagverblijfplekken
vast te houden tot en met minimaal oktober 2020. Heeft u geen kinderdagopvangplek, dan kunt u nog
denken aan een alternatief zoals een gastouder. Voor de mogelijkheden kunt u terecht op de website
van Kind & Co, www.kmnkindenco.nl.
Voor onderwijs en buitenschoolse opvang (vrije tijd) is de extra vertraging van de nieuwbouw in
principe geen probleem. Kinderen die staan aangemeld kunnen gewoon starten op de tijdelijke
locatie. Er is voldoende plek in het gebouw en de ruimte wordt aangepast op het aantal kinderen en
de verdeling in leeftijd. We zorgen er daarmee voor dat we ook nu we wat langer op de tijdelijke
locatie blijven, elke dag goed onderwijs en bso kunnen bieden op een fijne, tijdelijke plek. Voor na de
zomer nemen we nieuwe collega’s aan, zodat we een goede personeelsbezetting hebben. U hoeft dus
niet bang te zijn dat uw kind in een te kleine ruimte met te veel kinderen terecht komt.

Bomen planten in Rijnvliet
Op woensdag 22 maart hebben kinderen, ouders en
medewerkers van Kindcentrum Rijnvliet op
uitnodiging van de gemeente Utrecht meegeholpen
bij het planten van de eerste bomen aan de
Persimoenstraat. We kregen een interessante uitleg
over de soorten bomen en de eetbare vruchten. De
Persimoenstraat ligt pal tegenover het kindcentrum;
we hebben nu goed zicht op de mooie bomen! Eén
van onze kinderen mocht zelfs de boom voor haar
nieuwe huis planten. Een bijzondere gebeurtenis!

Koningsspelen
Op vrijdag 12 april worden de landelijke Koningsspelen georganiseerd. Ook Kindcentrum Rijnvliet doet
hier aan mee! We beginnen de dag met het Koningsontbijt en de speciale ‘Koningsspelendans’.
Daarna gaan we sporten op het voetbalveld en het veld naast ons gebouw. Er komen verschillende
sporten aan bod, zoals estafette lopen, kegelen en ver springen. Kinderen mogen die dag een oranje
outfit dragen. Belangrijk is dat ook dat ze sportkleding en sportschoenen dragen, zodat ze gemakkelijk
kunnen bewegen. We hopen op een geslaagde dag!

Aanmelden, wennen en starten in september 2019
Na de zomervakantie zullen veel kinderen gaan starten met onderwijs en vrije tijd (bso) op
Kindcentrum Rijnvliet. Ouders van kinderen die dan instromen in de kleutergroep, zullen nog voor de
zomervakantie uitgenodigd worden voor een welkomstgesprek met de leerkracht. Heeft u nog geen
vragenlijst over uw kind ingevuld en wilt u uw kind wel in september laten starten? Stuur deze dan zo
snel mogelijk naar info@kindcentrumrijnvliet.nl . Dit kan ook via het aanmeldformulier van de website;
nadeel is dan dat de algemene gegevens ook nog een keer ingevuld moeten worden. Op basis van de
ingevulde vragenlijst gaan we over tot definitieve aanmelding. Soms hebben we nog meer informatie
nodig en bellen we dan met bijvoorbeeld de peutergroep of het huidige kinderdagverblijf.
Voor kinderen die in groep 2 en hoger instromen na de zomervakantie, geldt dat we altijd eerst
contact opnemen met de huidige school om te informeren naar onderwijs- en zorgbehoefte. Op basis
daarvan nemen we een definitief besluit over de aanmelding. U krijgt daar altijd bericht over van ons.
Kinderen die definitief zijn aangemeld worden uitgenodigd voor een wenmoment.
We zijn inmiddels begonnen alle aanmeldingen verder te behandelen en scholen te bellen. Het is fijn
als u de huidige school van uw kind vast op de hoogte stelt dat wij gaan bellen en toestemming geeft
voor een overdracht.
We streven ernaar om alle nieuwe kinderen die in september gaan starten, op hetzelfde moment te
laten wennen. Dit zal begin juli plaatsvinden. De definitieve datum communiceren we zo snel mogelijk.
Van gezinnen die nog twijfelen over het startmoment vragen we om ons zo snel mogelijk duidelijkheid
te kunnen geven. We begrijpen dat het soms lastig in te schatten is wat het beste startmoment is.
Echter, om een goede groepsindeling te kunnen maken en tijdig de juiste medewerkers aan ons te
binden is het belangrijk dat we op korte termijn zo goed mogelijk weten hoeveel kinderen er precies
na de zomer starten. We nemen daarover nog contact met u op.
Daarnaast is het ook verstandig om zo spoedig mogelijke aan te melden voor de BSO (buitenschoolse
opvang) om gegarandeerd te zijn van een plaats na de zomervakantie (als dit nog niet gebeurd is).
De hoeveelheid aanmeldingen is voor ons van belang om te weten om onder andere het personeel
hier op af te kunnen stemmen.

BSO meivakantie
In de meivakantie worden de kinderen van de BSO opgevangen op BSO Kronkel, Centrumlaan 1, De
Meern. BSO Kronkel is in hetzelfde gebouw als de Meander school. De ingang is aan de linkerkant.
De medewerkers hebben weer een zeer gevarieerd programma samengesteld, met als thema’s
‘Stralende sterren en Doe mee red de zee”.

Agenda
12
20
30
10
24
27

april – Koningsspelen en ontbijt
april t/m 5 mei – Meivakantie (Goede Vrijdag (19 april), geen vrij, maar normale onderwijsdag!)
& 31 mei – Hemelvaart, kinderen vrij. Op 31 mei wel opvang op de bso Kronkel in De Meern
juni – 2e Pinksterdag, kinderen vrij
juni – Studiedag onderwijs, kinderen vrij (wel opvang mogelijkheid op Rijnvliet)
juni, 16.30 uur – Open Huis

