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Nieuwsberichten van Kindcentrum de Spelevaert van deze week 01-02-2021
Beste ouders/verzorgers van kindcentrum de Spelevaert,

Goed nieuws: einde lockdown !
Zoals u wellicht heeft gehoord, zal vanaf volgende week kindcentrum de
Spelevaert weer opengaan.
We zijn ontzettend blij voor de kinderen en u als ouders/verzorgers. En we
kunnen zelf ook niet wachten om de kinderen weer allemaal te zien.
Morgen is er een persconferentie en zullen we meer horen over de invulling en maatregelen.
U zult dan ook na de persconferentie een mail ontvangen over de heropening.
Als school en kinderopvang willen we onze dank uitspreken naar alle thuisjuffen en meesters! Er waren flink wat ballen tegelijk hoog te houden. Complimenten ook nogmaals
voor uw flexibiliteit!
Onderwijs en opvang is vooral contact maken en de verbinding met elkaar zoeken. Een
digitale verbinding of een flitsbezoek van de leidster aan de voordeur is dan ook een mager
surrogaat. Wel zijn wij blij dat wij deze mogelijkheid hebben gehad en kunnen hier voor de
toekomst meer uithalen.
Ons hart gaat vooral uit naar de kinderen: ontzettend knap wat de kinderen al bijna een jaar
lang laten zien: een enorm aanpassingsvermogen, het kunnen schakelen tussen een andere
manier van leren en een ongelofelijke mentale weerbaarheid. Zeker als je weet dat naast de
zekerheid van het school-/opvang- ritme voor veel kinderen ook sport en andere hobby’s zijn
weggevallen. Dat aanpassingsvermogen en inzet van kinderen laat ons zien dat er hoopvol en
trots naar de kinderen gekeken moet worden!
Wij wensen u veel succes deze laatste lockdown-week!

Jubileum juf Suze
Juf Suze is morgen 25 jaar in dienst van de Unicoz.
Gefeliciteerd met dit jubileum! Je bent een topjuf!

Facturen
Vanaf volgende week zal het “nieuwe”rooster hervat worden.
De pleinwacht zal dan ook weer voor ons paraat staan.
De afgelopen periode heeft school de kosten op zich genomen.
Vanaf nu gaat het rooster echt in.
U zult binnenkort de factuur ontvangen, die is afgestemd op wat het werkelijk gaat kosten.
De lockdown is hierin meegenomen: die wordt niet aan u doorberekend.

Rapporten en rapportavonden: verplaatst!
Op vrijdag 12 februari zou eigenlijk het eerste rapport worden
meegegeven. We hebben besloten om dit niet op deze datum te
doen. We hebben het verplaatst naar vrijdag 5 maart.
We kunnen op deze manier wat ruimte nemen om naar uw
zoon/dochter te kijken en een reëler rapport schrijven.
Vanzelfsprekend is het een ander rapport dan in “gewone” jaren. We doen ons best om met de
informatie die we hebben, een degelijk rapport te maken, maar u begrijpt dat het een rapport
is dat niet helemaal een reëel beeld schetst.
We zien ons genoodzaakt om de ouderavonden, die op 15 en 16 februari gepland staan, te
verzetten naar 9 en 11 maart. Ze zullen plaatsvinden via Teams, dus u hoeft geen oppas te
regelen. Tegen die tijd zult u hier verder over horen/ lezen.

Cito's
Vanaf het moment dat we weer opengaan, doen we ons best om zo snel mogelijk in kaart te
brengen waar de focus van ons onderwijs op moet liggen. En gaan we keihard werken om de
kinderen zoveel mogelijk te leren.
Er zal ook aandacht besteed worden aan het sociale stuk: iedereen weer lekker in zijn vel en
een goede sfeer in de groep, dat zal voorop staan.
De Citotoetsen zullen op een later tijdstip dan gepland plaatsvinden. We volgen hierin de
richtlijnen vanuit het Unicoz-bestuur. We verwachten eind maart de toetsen geanalyseerd te
hebben. Ze zullen vervolgens naar u toegestuurd worden. Mochten er n.a.v. de Cito’s
opvallendheden zijn m.b.t. uw kind, dan wordt u door de leerkracht benaderd.

Peuterochtend op 10-02 gaat niet door
Op woensdag 10-02 staat er weer een peuterochtend gepland op de Spelevaert.
We willen deze peuterochtend nog even niet door laten gaan.
Door de lockdown was het onzeker of het doorgang kon krijgen, waardoor er te weinig aanmeldingen
zijn.
De volgende peuterochtend willen we wel door laten gaan.
Deze vindt plaats op woensdag 17 maart.
Vanaf het moment dat uw zoon/dochter rond de 3 jaar oud is, mag hij/zij komen.
Juf Emily of meester Demy zullen leuke activiteiten doen met de groep, ouders zijn daarbij ook
welkom als ze dat willen.
Mocht uw kind graag willen komen, dan kunt u uw zoon/dochter opgeven bij juf Emily:
emily.heppener@spelevaert.unicoz.nl Bij juf Irma mag ook: irma.lensen@spelevaert.unicoz.nl
Kinderen van buitenaf zijn overigens ook welkom.

Mocht u vrienden, kennissen, buren hebben met een zoon/dochter in die leeftijd, dan kunnen ze zich
ook opgeven.
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