Augustus 2019
Start nieuwe schooljaar
Maandag 2 september a.s. start het nieuwe schooljaar. Voor veel kinderen een spannend moment
omdat het de eerste dag op de nieuwe school en bso is. En voor iedereen zal het weer even wennen
zijn dat de vakantie voorbij is. We hopen dat iedereen heeft genoten van een fijne zomer en dat alle
kinderen uitgerust en met veel plezier kunnen starten!
Het team van Kindcentrum Rijnvliet heeft de eerste werkweek er al weer opzitten. Wij hebben
afgelopen week hard gewerkt om het nieuwe schooljaar goed voor te bereiden. Ook hebben we een
eerste gezamenlijke studiedag gehad om ons programma van Wellbeing verder te ontwikkelen. Een
mooie start van het jaar!
In deze nieuwsbrief wat meer informatie over de start van het schooljaar en enkele belangrijke
aandachtspunten.

Gezond voedingsbeleid
Kindcentrum Rijnvliet hanteert een gezond voedingsbeleid. Kinderen mogen het volgende meenemen
voor het tussendoortje en de lunch:
•
•
•
•

Groente
Fruit
Brood/ crackers met gezond beleg
Water, thee of melk

Het eten en drinken wordt in de tas bewaard; er is helaas geen ruimte in de koelkast. Op warme
dagen raden we in het bijzonder aan een fles mee te geven zodat kinderen veel water kunnen drinken
en kunnen bijvullen.
Traktaties, bijvoorbeeld voor een verjaardag, zijn klein (1 ding) en gezond. Voorbeelden van mogelijke
traktaties zijn: Fruit/snackgroente, maiswafels/speltwafels, waterijsjes zonder suiker, rozijnen, klein
cadeautje. Traktaties die hier buiten vallen, worden mee gegeven naar huis (zo kunnen ouders zelf
beslissen) en worden dus niet op het kindcentrum opgegeten. Overleg van te voren even met de
mentor over hoe, wat en wanneer.

Wat moet er, behalve eten en drinken, mee op de eerste schooldag?
We vragen aan alle ouders van de groepen 1 tot en met 3 om een setje extra kleding mee te geven
op de eerste dag (voor ongelukjes etc.). Voor oudere kinderen mag dit uiteraard ook. We gaan alle
dagen en bij elk soort weer naar buiten (met uitzondering van onweer), dus het is fijn als kinderen
daar goed op gekleed zijn (denk bv. aan regenlaarzen, regenjas, kleding die vies mag worden).

Voor kinderen uit de bovenbouwgroep vragen we daarnaast om in de eerste week een eigen agenda
met weekindeling mee te nemen (week verspreid over twee bladzijden). Dit geldt voor alle kinderen
uit groep 6, 7 en 8.

Gym
Op dinsdag en donderdag wordt er door de midden- en bovenbouw gegymd op het sportveld naast
ons gebouw. Op die dagen is het de bedoeling dat kinderen hun gymkleding meenemen
(sportschoenen voor buiten, sportkleding aangepast op het weer). Kleuters hoeven geen gymkleding
mee.

Regels op het kindcentrum
Elke school en dus ook ons kindcentrum hanteert een aantal belangrijke basisregels. De volgende vier
basisregels/ uitgangspunten zijn erg belangrijk op Kindcentrum Rijnvliet:
1.
2.
3.
4.

We zorgen dat iedereen erbij hoort.
Ik wil oprecht leren.
Ik ga het avontuur aan.
Ik zorg goed voor mezelf, de ander en de omgeving.

De basisregels zijn gevisualiseerd en hangen in elke groepsruimte. De eerste weken wordt er extra
veel aandacht besteed in de mentorgroepen aan deze basisregels.

Brengen en halen
Dagelijks gaan de deuren om 8.20 uur open. Vanaf dat moment kunnen de kinderen naar binnen.
Zoals jullie waarschijnlijk al gemerkt hebben bij de wendagen, is de gang naar de verschillende
ruimtes vrij krap. Daar kunnen we niets aan veranderen. Om de doorloop toch prettig te houden,
willen we daarom aan ouders van kinderen vanaf groep 5 vragen om na de eerste schoolweek niet
meer mee naar boven te lopen. Noodzakelijke uitzonderingen uiteraard daargelaten. Ook willen we
aan alle ouders vragen om na het brengen niet in de gang te blijven wachten. Zo zorgen we er met
elkaar voor dat we de ruimte zo prettig mogelijk gebruiken voor iedereen.
Om 14.15 uur stopt onderwijstijd. Kinderen die van de vrije tijd gebruik maken (bso) blijven op de
locatie. Kinderen die naar huis gaan lopen met hun mentor mee naar buiten en nemen daar afscheid.
Voor kinderen die niet zelfstandig naar huis mogen geldt uiteraard dat zij pas afscheid mogen nemen
zodra de mentor hun ouder heeft gezien.

Oproep – wat hulp gezocht!
We zijn op zoek naar een handige ouder die enkele whiteboards voor ons aan de muur kan
bevestigen. Kan en wil je dit doen, stuur dan even een mailtje naar Annelies
(annelies.meijer@kindcentrumrijnvliet.nl). Alvast bedankt!

Oproep - reservekleding gezocht
Heel soms komt het voor dat we onverwachts extra reservekleding nodig hebben. Mocht je kleding
over hebben (vooral kleutermaten), dan ontvangen wij dit graag. In het bijzonder onderbroeken en
broeken zijn welkom!

Privacybeleid en het maken van foto's en video's in het kindcentrum
Kindcentrum Rijnvliet neemt privacy uiteraard serieus en is zich bewust van de huidige
privacywetgeving (dit is sinds 25 mei 2018 de Algemene Verordening Persoonsgegevens, ofwel de
AVG). Voor meer informatie over ons privacybeleid, zie onze website en de KC gids. Naast dat we zeer
zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens en andere privacygevoelige informatie, betekent dit ook
dat wij dit doen met onder andere het maken en gebruiken van beeldmateriaal. Hiervoor vragen we
aan alle ouders toestemming met een speciaal formulier. Dit wordt uitgereikt tijdens de
startgesprekken.
Tevens willen we aan iedereen vragen terughoudend te zijn met het maken van foto's en video's op
het kindcentrum waar ook andere kinderen, ouders of medewerkers op staan. Niet iedereen wil in
beeld en/ of getoond worden op bijvoorbeeld social media. Maak je foto's of video's, vraag dan de
persoon of ouder (als het om een kind gaat) in kwestie of hij/ zij daar bezwaar tegen heeft.

Communicatie met medewerkers
We vinden het erg belangrijk om een goed contact tussen ouders, kinderen en medewerkers neer te
zetten op ons kindcentrum. We proberen de communicatie dan ook zo laagdrempelig mogelijk te
houden. Hieronder enkele afspraken die dit werkbaar maken:
•

•
•
•
•

Voor kleine vragen kun je na onderwijstijd contact opnemen met de medewerker. Houd er
rekening mee dat de medewerker niet altijd in de gelegenheid is gelijk tijd vrij te maken. Dan
kan er altijd een afspraak worden ingepland.
Voor grotere vragen adviseren we een mail te sturen naar de betreffende medewerker om
een afspraak in te plannen.
Voor aanvang van de onderwijstijd is er in de praktijk geen tijd en ruimte voor de medewerker
om in gesprek te gaan.
Tijdens de startgesprekken maken we indien nodig aanvullende afspraken over gezamenlijke
communicatie én spreken we af wanneer we elkaar gedurende het jaar in elk geval spreken.
Blijf vooral niet rondlopen met vragen of opmerkingen, maar deel ze met ons!

Nieuwe datum Open Huis/ start bijeenkomst: vrijdag 20 september
In eerste instantie communiceerden we dat op 27 september het open huis/ start bijeenkomst plaats
zou vinden. Door wijzigingen in de jaarkalender is deze datum veranderd. De nieuwe datum wordt
vrijdag 20 september. Tijdens het Open Huis maken we kennis met elkaar, geven we toelichting op
visie, concept en gebouw en is er ruimte om in gesprek te gaan met de verschillende medewerkers.

Reminder: Startgesprekken
In de eerste week van het nieuwe schooljaar voeren de mentoren met alle ouders en kinderen
zogenaamde startgesprekken (muv de nieuwe kleuters waarmee al intakegesprekken zijn gevoerd).
Per gesprek wordt 15 minuten ingepland. Tijdens de startgesprekken is het de bedoeling dat we
elkaar wat beter leren kennen, is er ruimte voor vragen en bijzonderheden die voor ons belangrijk zijn
om te weten en maken we afspraken voor het nieuwe schooljaar.
De startgesprekken worden ingepland op dinsdag 3 september, woensdag 4 september en vrijdag 6
september. Vanaf maandag 2 september hangt de intekenlijst klaar, beneden in de hal. Vanwege de
beperkte ruimtes die we hebben (immers na onderwijstijd worden de ruimtes door vrije tijd gebruikt),
hebben we een indeling gemaakt per groep:
•
•
•

Dinsdag 3 september: gesprekken voor groep 6/7/8
Woensdag 4 september: gesprekken voor groep 1/2 en groep 3/4/5
Vrijdag 6 september: gesprekken voor alle groepen

Nieuwe collega
Maandag 2 september verwelkomen we een nieuwe collega, Mitchell Hoogervorst, op de vrije tijd
(bso). Mitchell zijn specialiteit is sport. Mitchell werkt op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.
Dus na de zomervakantie zijn wij ook de woensdag open. Karla de Jong blijft dezelfde dagen werken
en is op vakantie van 16 september tot en met 4 oktober. Wij proberen zo veel mogelijk zeker per dag
een vast gezicht te hebben voor de kinderen op de vrije tijd.

Agenda
2 september 8.30 uur – start nieuwe schooljaar (8.20 uur gaan de deuren open)
3 september – startgesprekken
4 september – startgesprekken
6 september – startgesprekken
30 september – studiedag Onderwijs (alle kinderen vrij van onderwijstijd)

Tot maandag 2 september!

