
  

De Boer op met de Kleine Akkers 
Een nieuwsbrief over de ontwikkelingen rondom het kindgericht centrum de Kleine Akkers. Nr. 2 

     
 De Kleine Akkers heeft een peutergroep! 
Op 1 februari was het dan eindelijk zover, een lang gekoesterde wens vanuit Tangent en gemeente Goirle om peuters welkom te 
heten op onze locatie. Daardoor kunnen we een doorgaande ontwikkelingslijn creëren van 2 tot 13 jaar en de samenwerking 
versterken tussen peuters en kleuters. De opening was echt een feestje, we hebben gedanst, gezongen en samen het lint 
doorgeknipt met de burgemeester. Iedere week zoeken de peuters en kleuters elkaar op om samen te zijn.   
 

 

 

 

 

 
Kerstborrel team KCG 
Na de gezellige kerstviering hebben alle 
personeelsleden van het kindgericht 
centrum een gezellige borrel gehad.  
De werkgroepen hebben aan elkaar 
teruggekoppeld hoever ze zijn en wat ze 
aan het doen zijn.  
Daarnaast is er stil gestaan bij de zaken 
waar we trots op zijn. (Zie foto) Daar 
kwamen mooie opbrengsten uit.  
En als afsluiting hebben we geproost op 
het nieuwe jaar.  

 De Boer op met JEELO 
Dit schooljaar zijn we gestart met 
JEELO. Dit staat voor Je Eigen Leer 
Omgeving www.jeelo.nl.  
We zetten het in om kindcentrum breed 
projectmatig te werken op een 
betekenisvolle manier.  
De werkgroep houdt zich op dit moment 
bezig met de implementatie van deze 
methode.  
En zoals jullie zien hebben ze hun 
certificaat behaald. We zijn erg trots op 
deze kanjers!  
 

 Begeleiding ontwikkeling KGC 
Gemeente Goirle vindt het belangrijk 
dat kinderopvang en onderwijs goed 
samenwerken. Daarvoor is stichting 
Kindcentrum Goirle (KCG) opgericht. 
Gerry Leijten is projectcoördinator 
vanuit de stichting KCG van alle 
kindcentra in Goirle. 
Vanuit die rol begeleidt Gerry ook de 
Kleine Akkers in deze ontwikkeling. Ze 
ondersteunt ons in het maken van een 
plan en begeleiden van de 
samenwerking. 

 

De broedplaats op locatie 
Tijdens een verandertraject is het goed om een klankbordgroep te organiseren die gevraagd en ongevraagd advies kan geven, dat is 
onze broedplaats. Daar zitten personen in die affiniteit en ervaring hebben met onderwijs en opvang.  
Onze broedplaats bestaat uit: Babette Pasman (pedagoog KO Humanitas), Harry Gankema (o.a www.gestaltleren.com en 
www.wittering.nl), Marion Straalman (directeur Tangent) en Paul Bemelen (M&O groep). Ook Jorine Vrins (ouder en MR lid) heeft 
deelgenomen aan de broedplaats, op dit moment zijn we in afwachting van een nieuw MR lid om aan te schuiven. 
Zij hebben de eerste bijeenkomst aan de hand van de Akkerwaarden zichzelf voorgesteld en daarna een rondje door het gebouw 
gelopen. Wat valt je op en hoe zie je de Akkerwaarden terug? Mooi om te horen dat ze erg enthousiast zijn over de ruimtes en de 
uitstraling. Ze hadden al meteen goede tips over de zichtbaarheid van onze school. De tweede bijeenkomst was tijdens de open dag.        
 
 
 
 

 

 
Oudercafé Kindgericht centrum  
Met het gehele team werken we momenteel aan een gezamenlijke visie. 
Op 16 mei vindt een oudercafé plaats over de ontwikkelingen van het  
kindgericht centrum. We presenteren de opbrengsten  
tot nu toe en gaan graag met jullie in gesprek over de  
ideeën en beelden die daarbij passen.  
Komt allen op 16 mei om 19:30. Dus geef je op! 

 

http://www.jeelo.nl/
http://www.gestaltleren.com/
http://www.wittering.nl/

