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Deze maand in de nieuwsbrief o.a.:
• Terugblik op de staking
• Hoe gaat het in de groepen?
• Aangemeld?
• Wendag in december
• Project
• Vakantieaanvragen vrije tijd

Vrijdag 15 november: Loes werkt in de onderbouw
Vrijdag 15 november heeft Romi verhuisverlof. Laura werkt die dag in de middenbouwgroep. Loes
(bekende invalleerkracht) werkt die dag in de onderbouwgroep.

Terugblik op de staking
Woensdag 6 november was de landelijke
onderwijsstaking. Het onderwijsteam van KC Rijnvliet
heeft die dag gestaakt. We hebben met elkaar
deelgenomen aan de ‘freeze challenge’ om 12.05 uur
op het Jaarbeursplein. Het was indrukwekkend om
met zoveel onderwijscollega’s uit Utrecht en
omstreken letterlijk stil te staan om aandacht te
vragen voor de toekomst van het onderwijs.
Vervolgens zijn we in een optocht naar ‘Hart van
Noord’ (Kanaleneiland) gelopen om daar de
persconferentie van enkele Utrechtse schoolbesturen (waaronder SPO Utrecht) bij te wonen. Het is
fijn om te merken dat zoveel mensen de actie steunen. En het is ook hard nodig! Er zijn structurele
investeringen nodig om de problemen in het onderwijs (lerarentekort, werkdruk, salaris, materiële
bekostiging, onderwijsachterstandenbeleid) goed aan te pakken zodat ook in de toekomst alle
kinderen kwalitatief goed onderwijs kunnen krijgen. We hopen dat de acties effect zullen hebben!

Aanmelden onderwijs
We merken af en toe dat er onduidelijkheid is over de status van aanmelding. Het is belangrijk om te
weten dat je altijd een bevestiging van ons krijgt over de (voor)aanmelding. Bij aanmeldingen voor
kinderen vanaf drie jaar, moet er altijd een vragenlijst worden ingevuld (bij aanmelden via de site
doorloop je deze automatisch). Pas als we deze hebben ontvangen, spreken we van een aanmelding.
Voor kinderen die op jongere leeftijd zijn ‘vooraangemeld’, sturen we rond de derde verjaardag alsnog
de vragenlijst toe. Aan de hand van deze vragenlijst én indien nodig aanvullende gegevens van

voorschool/peuterspeelzaal/kinderdagverblijf of huidige school (dat laatste bij kinderen van vier jaar
en ouder), onderzoeken we of we je kind een passende onderwijsplek kunnen geven. Je krijgt hier
ook altijd bericht over. Mocht je geen bevestiging van ons gehad hebben over de (voor)aanmelding en
deze wel gedaan hebben, dan vragen we je via de mail contact op te nemen
(info@kindcentrumrijnvliet.nl) onder vermelding van de voor- en achternaam van de kinderen en de
geboortedata.
Let op! Voor elk kind moet een aparte aanmelding gedaan worden. Dit geldt ook voor
broertjes en zusjes van kinderen die al onderwijs bij ons volgen.

Wendag nieuwe kinderen die starten in januari en februari: 11 december a.s.
In januari en begin februari starten veel nieuwe kinderen met onderwijs op Kindcentrum Rijnvliet.
Voor nieuwe kleuters worden in overleg met de leerkrachten aparte wenafspraken gemaakt. Ouders
van nieuwe kleuters zijn of worden binnenkort benaderd door de mentoren (Marloes en Laura) om
een kennismakingsgesprek in te plannen. Nieuwe kleuters mogen in overleg maximaal vijf ochtenden
komen wennen.
Voor nieuwe kinderen die de overstap vanuit een andere basisschool maken, wordt weer een
gezamenlijke wendag georganiseerd. Deze wenochtend vindt plaats op woensdag 11 december a.s.
We verwachten dat alle nieuwe kinderen (met uitzondering van de nieuwe 4-jarigen, zie hierboven)
hieraan deelnemen, zodat iedereen goed voorbereid op ons kindcentrum kan starten en op een
prettige manier kan kennismaken met de mentoren en de andere kinderen.
De wenochtend start om 8.30 uur (de deuren gaan om 8.20 uur open). Om 12.00 uur sluiten we de
wenochtend af en kunnen alle kinderen die komen wennen weer op gehaald worden.
NB. Voor kinderen die na de voorjaarsvakantie starten, wordt in februari opnieuw een
wenochtend georganiseerd. Hierover binnenkort meer.

Start eerste grote project
Deze week is het eerste grote project van dit schooljaar gestart. Het overkoepelende thema is
‘gezondheid’. De verschillende mentoren hebben in het ontwerpen van het project gebruik gemaakt
van de principes van ‘project based learning’, één van onze drie pijlers van het kindcentrum. Binnen
project based learning bieden we grote, langlopende projecten aan en werken we aan
vakoverstijgende doelen. Het onderwerp van het project is betekenisvol en komt vanuit de echte
wereld. Kenmerken van goede projecten zijn verder:
1. Kinderen leren kennis en vaardigheden vanuit doelen
2. Authenticiteit: projecten hebben een duidelijke link met de echte wereld en hebben positieve
impact.
3. Er ligt een uitdagend probleem of uitdagende vraag ten grondslag aan het project.
4. Kinderen hebben keuzes binnen het project om bijvoorbeeld eigen vragen te onderzoeken en
eigen talenten te ontwikkelen.

5. Leren in de zone van naaste ontwikkeling: vakoverstijgend werken en ‘denken als een
wetenschapper’.
6. Leren binnen een context: dit gaat verder dan een schoolse setting - het toepassen van 21st
century skills is belangrijk.
7. Relatie/ verbinding met volwassenen: ontmoeten van volwassenen met expertise en/ of
ervaring.
8. Assessment: kinderen leren reflecteren op het eigen leerproces en hun (eind)product.
De komende periode zullen de projecten zich verder ontwikkelen. In de berichten vanuit de
verschillende mentorgroepen wordt nog iets meer over de inhoud van de verschillende projecten
verteld.

Meeloopdagen voor nieuwe leerkrachten
Vanuit SPO Utrecht wordt actief ingezet op het werven van nieuw onderwijspersoneel. Zo proberen
we zelf een steentje bij te dragen aan het oplossen van het lerarentekort. Op donderdag 27 november
kunnen geïnteresseerde (toekomstige) leerkrachten in de ochtend een kijkje nemen op Kindcentrum
Rijnvliet. Ken of ben je iemand die hier interesse in heeft? Aanmelden kan via www.utrechtleert.nl.

Vanuit de onderbouwgroep
De groep wordt steeds groter en gezelliger; sinds de start van het schooljaar zijn er al een paar
nieuwe kinderen ingestroomd. We hebben tijdens de Wellbeing lessen onze focus voornamelijk gelegd
op “hoe doen we de dingen op school?”, “hoe gaan we met elkaar om?”, “hoe zie je dat iemand hulp
nodig heeft?” en “hoe kun je elkaar complimenten geven?”. De kinderen pakken de vaardigheden snel
op - daar zijn we heel trots op!
Daarnaast oefenen we met het tellen van hoeveelheden en leren we de cijfers 1 t/m 12.
We doen spelletjes met letters en oefenen met rijmen. Enkele kinderen kunnen hun eigen naam al
schrijven en de andere kinderen oefenen hier nog mee.

Ook wordt sinds deze week hard gewerkt aan het eerste project: ‘gezondheid’. We zijn het project
gestart met het beter leren kennen van ons eigen lijf. Natuurlijk hoort daar ook weer een nieuwe
letter bij: de ‘l’ van lijf en lichaam.
We vertellen elkaar wat we allemaal al weten over ons lijf en hoe we ons lijf gezond kunnen houden.
Maar daarnaast hebben de kinderen ook veel vragen, waar we in de komende weken een antwoord
op proberen te vinden. Een paar voorbeelden van deze vragen:
• Hoe snel gaat je bloed?
• Waarom krijg je prikjes?
• Hoe lang moet je in een ziekenhuis blijven?
• Hoe hard werken je hersenen?
• Wat doet je hart?
• Hoe word je sneller met hardlopen?
• Hoe lang is een dokter bezig met gips om je arm of been doen?
• Mogen dieren ook naar het ziekenhuis?
De huishoek verandert langzaamaan in een ‘doktershoek’. De patiënten kunnen in de wachtkamer
wachten tot ze aan de beurt zijn en de dokter maakt alle kinderen weer beter!
Mocht je ons nog kunnen helpen aan materialen voor de huishoek, dan houden we ons aanbevolen!
Te denken valt bijvoorbeeld aan een oud wit laken, een dokterskoffer, een mondkapje,
verbandmiddelen, lege medicijnpotjes en kleine doosjes.

Te laat?

Om 8.30 uur starten wij in de kring met Wellbeing. Het kan gebeuren dat je een keer te laat op het
kindcentrum bent. In dat geval mogen de kinderen alleen de klas in komen. Afscheid neem je dan
voordat je zoon/ dochter naar binnen komt. Op deze manier kunnen wij rustig verder met Wellbeing.

Zelfstandigheid
Wij stimuleren de kinderen om zoveel mogelijk zelf te doen. Je helpt je kind hierbij door ook bij
binnenkomst je kind zelf zijn of haar jas uit te laten trekken en deze op te laten hangen. De tassen
mogen onder de jassen (op het plateau) gelegd worden.

Gekleed op avontuur

Het veld buiten is momenteel erg drassig, je zult gemerkt hebben dat de kleding vies wordt. Houd hier
rekening mee bij de kledingkeuze, dat doen wij ook. Ook waterdichte laarzen zijn fijn!

Vanuit de middenbouwgroep
Bij Wellbeing hebben we vorige week de ‘leerladder’ geïntroduceerd. Met de groep hebben we een
doel opgesteld: als je een vraag hebt tijdens het zelfstandig werken, dan fluister je. Met behulp van
de leerladder wordt duidelijk dat een doel niet in één keer behaald hoeft te worden, maar dat je
ergens steeds beter in kunt worden wanneer je oefent. Deze week hebben we ook gewerkt aan dit
doel. Het gaat steeds beter!
Verder hebben we deze week bij Wellbeing de ‘leerkuil’ geïntroduceerd, die je tegen kunt komen
wanneer je een uitdaging aangaat. We hebben gepraat over uitdagingen aangaan en het belang van
doorzetten en oefenen. Wanneer je uit de leerkuil bent gekomen heb je jezelf echt uitgedaagd én heb

je iets nieuws geleerd. Uitgebreidere uitleg hierover kun je op deze website vinden:
https://www.bazalt.nl/leerkuil.

In groep 3 hebben we veel nieuwe letters geleerd. We hebben thema 2 afgerond en we zijn alweer
begonnen in het derde boek. De leerlingen zijn enthousiast en we horen dat zij thuis ook veel lezen.
Fijn om te horen! Ze kunnen nu woorden en zinnen lezen met de letters: r, d, i, k, aa, n, e, s, b, oo,
m, ee, t, a, ie, l, u, o, p. Ze hebben zin om nóg meer letters te leren, want dan kunnen ze alle
woorden en boeken lezen. Bij rekenen zijn we onder andere aan het optellen en aftrekken t/m 10, aan
het meten t/m 10 centimeter en het splitsen van getallen t/m 10.
Groep 4 en 5 krijgen ook elke dag leesinstructie van de medewerker van de middenbouw of
bovenbouw. Dit is ingedeeld in de avi-niveaugroepen. In groep 4 en 5 staat elke week een andere
spellingsregel centraal. Bij groep 4 is dat deze week bijvoorbeeld woorden op -ng/-nk en in groep 5
woorden op -ocht/-acht/-echt/-icht/-ucht.
Met rekenen houdt groep 4 zich de laatste weken bezig met:
•
•
•
•
•

Tientallen optellen en aftrekken t/m 100. Bijvoorbeeld: 30 + 40 of 90 – 30
Aanvullen tot honderd. Bijvoorbeeld 60 + … = 100
Tientallen en eenheden splitsen
Optellen en aftrekken. Bijvoorbeeld: 64 + 2 of 96 – 3
Klokkijken, zowel digitaal als analoog. Hele uren, halve uren, kwart over en kwart voor

Groep 5 heeft de laatste weken aan de volgende rekendoelen gewerkt:
•
•
•
•

Getallen splitsen in honderdtallen, tientallen en eenheden
Optellen en aftrekken van tientallen t/m 1000. Bijvoorbeeld: 240 + 650 of 330 – 150
Gepast betalen
Herhalen van de tafelsommen. Hier moeten ze veel mee oefenen! Het liefst ook thuis..

Tot slot zijn we deze week begonnen aan het eerste échte grote project! Het onderwerp is
‘gezondheid’. We gaan thema’s behandelen zoals lichaamsbeweging, botten, spieren, de
bloedsomloop, voeding en ontspanning. Hier gaan we mee aan de slag tot aan de voorjaarsvakantie.
Hierover zullen jullie de komende tijd meer te horen krijgen.

Vanuit de bovenbouwgroep

Werkafspraken
In de vorige nieuwsbrief hebben wij je geïnformeerd over de
werkafspraken rondom zelfstandig werken op het kindcentrum.
Het werken met de blokjes (vragen stellen, lesje vragen, niet of
wel storen) gaat steeds beter. De structuur en rust die het
werken op deze manier in de groep brengt is heel fijn!

PBL (Project Based Learning)
Deze week is de bovenbouw begonnen met het project "mijn
lijf". Je hebt dit thuis vast al gemerkt, je zoon of dochter houdt
een slaapdagboek bij. Met de gegevens (slaapduur, kwaliteit
van de dag) gaan we grafieken maken en kijken of we iets
kunnen ontdekken tussen de slaapduur en de kwaliteit van de
dag. Leuk om zo ook het rekenonderwijs betekenisvol in te
kunnen zetten. Zou je je kind kunnen helpen met het invullen
en elke dag een cijfer te geven? Een kleine herinnering tot
invullen is fijn.
Binnenkort zullen we ook een eet-dagboek bij gaan houden (lesje schijf van 5). Tevens komt het
thema seksualiteit/seksuele voorlichting aan bod. Als klap op de vuurpijl komen er echte medische
experts op het kindcentrum om gastlessen te geven (onder wie een echte huisarts!).

Lootjes trekken voor Sinterklaas
Maandag 18 november gaan we in de bovenbouw lootjes trekken voor de surprises. Op 4 december
breng je samen met je kind de surprise naar het kindcentrum. Dit doen wij zodat ze niet vergeten
kunnen worden op de dag zelf. We spreken met elkaar af dat we geen "grabbeltonnen/drollen" e.d.
maken maar een mooie surprise gebaseerd op de hobby's van de persoon die je trekt (staat op het
lootje). De surprise bevat een cadeautje van maximaal 5 euro. Op de volgende sites staan wat ideeën
voor surprises. Tip: Laat u kind nu al in folders e.d. zoeken naar een leuk cadeautje van max 5 euro.
https://www.mamaliefde.nl/blog/sinterklaas-surprises-origineel-grappig-makkelijk-zelf-maken-kopen/
https://surprisemaken.picobit.nl

Informatie over de vrije tijd

Vakantieopvang
Een BSO-plaats geeft je kind op de overeengekomen weekdag(en) gedurende het jaar recht op opvang
aansluitend aan de eindtijd van de school tot eindtijd opvang gecombineerd met de vakantieopvang uit
het pakket tijdens schoolvakanties. Je kunt hierbij kiezen uit de pakketten 40 schoolweken incl. 6 weken
vakantie, 40 schoolweken incl. 9 weken vakantie of 40 schoolweken incl. 12 weken vakantie. Wij bieden
geen schoolwekenpakket. Indien je gebruik maakt van een pakket incl. alle vakanties in combinatie met
opvang na schooltijd, ben je altijd verzekerd van opvang op je vaste opvangdagen. Mocht je gebruik
maken van een kleiner vakantiepakket in combinatie met opvang na schooltijd, dan vragen wij je 4
weken voor de schoolvakantie, via Mijn KMN Kind & Co door te geven, of je gebruik wilt maken van
opvang. Bij tijdige aanvraag ben je verzekerd van plek. Wil je later dan 4 weken voor een schoolvakantie
aangeven of je kind komt? Dan kan dat via de locatie. De medewerkers op de groep kunnen dan
aangeven, op basis van beschikbaarheid, of je kind kan komen.

Studie(mid)dagen en/of een vrije dag

Bij sluiting van de onderwijstijd in verband met een studie(mid)dag kan je kind bij voldoende deelname
gebruik maken van de opvang. De kosten voor deze (mid)dag worden doorberekend op basis van het
voor jullie geldende uurtarief. Je kunt er ook voor kiezen een vakantiedag te ruilen voor een studiedag.
Indien je gebruik wilt maken van het ruilen, kun je dit doorgeven op de locatie.

Incidenteel ruilen

Het incidenteel ruilen van dagen kun je aanvragen op locatie in overleg met de (senior) pedagogisch
medewerker (Karla of Mitchell) en/of de clustermanager (Renske). De mogelijkheid om te ruilen is o.a.
afhankelijk van de beroepskracht- kindratio. Kind & Co zal zich altijd inspannen om tegemoet te komen
aan het ruilverzoek maar kan niet garanderen dat het verzoek wordt ingewilligd. Ruilen is mogelijk als
deze wisseling binnen 4 weken voor en 4 weken na de ruildag plaatsvindt. Officiële feestdagen komen
niet voor ruilen in aanmerking.

Incidenteel aanvragen extra dagen

Het incidenteel afnemen van een extra dag(deel) gebeurt altijd in overleg met de (senior) pedagogisch
medewerker en/of clustermanager op de locatie en is o.a. afhankelijk van de beroepskracht-kindratio.
Kind & Co kan niet garanderen dat uw verzoek kan worden ingewilligd. Voor het afnemen van extra
opvang voert de pedagogisch medewerker de aangevraagde opvang in via de digitale groepsregistratie.
De opvang wordt vooraf gefactureerd. Als de reguliere opvang al in rekening is gebracht, wordt de extra
opvang achteraf gefactureerd.
Mocht je vragen hebben over deze informatie, benader dan vooral één van de vrije tijd medewerkers
via bso@kindcentrumrijnvliet.nl.

Agenda
18 november – lootjes trekken Bovenbouwgroep
25 november – studiedag KC (alle kinderen vrij, vanaf 8.15 uur vrije tijd mogelijk op Rijnvliet)
5 december tot 12.00 uur – Sinterklaasfeest op Rijnvliet (om 12.00 uur einde onderwijstijd!)
19 december 17.30 – 19.00 uur – Eindejaarsdiner
20 december 12.00 uur – start kerstvakantie (om 12.00 uur einde onderwijstijd!)

