
 
 

IKC-Nieuwsbrief april 2022 

 
Beste ouders/ verzorgers,  

 

Graag houden wij u door deze nieuwsbrief op de hoogte van de laatste 

ontwikkelingen binnen ons IKC. Gelukkig konden we de afgelopen periode weer 

gezamenlijke activiteiten oppakken en leest u welke activiteiten wij weer samen 

hebben opgepakt.  

Wat staat er de komende periode op het programma? 

22 april – Koningsspelen  8 mei  –    Moederdag  

19 juni –  Vaderdag  20 en 23 juni - wenmiddag nieuwe 

kleuters op de basisschool 

Om ook alvast in de agenda te noteren: 

Woensdagmiddag - 22 juni 2022 - IKC-zomerfeest  

U bent samen met uw kind tussen 13.30-16.00 uur van harte welkom! 

 

Grote rekendag voor peuters tot en met groep 8.  

Op 30 maart was het grote rekendag. Van de peuters 

tot en met groep 8 werden er op een speelse manier 

‘rekenactiviteiten’ aangeboden. Dit jaar ging het op de 

basisschool over grote bouwavonturen en bij Partou 

zijn de peuters aan de slag gegaan met het thema 

'groot en klein'. Ze hadden grote en kleine balletjes waarmee zij speelden en sorteerden.   

Aan de hand van een recept dat de kinderen zelf konden 'lezen', maakten zij brooddeeg. Er 

ging een grote berg bloem in het deeg en een klein 

beetje olie. 

De kinderen genoten het meest van het maken van hun 

eigen omtrek op behangpapier. De kinderen keken naar 

'hoe groot ben ik?'. Natuurlijk was het vooral heel grappig 

dat de  pedagogisch medewerkers te groot waren voor 

het papier!  

We hebben met elkaar heel veel ontdekkingen gedaan! 

Groeten, 

Ingrid (Partou) 



 
 

Enquête juf Demi  

De afgelopen periode heeft juf Demi een enquête bij ouders (uit de doelgroep) 

afgenomen met als doel om meer inzicht te krijgen in wat 

ouders vinden van onze samenwerking. We wilden meer zicht 

krijgen op wat onze kwaliteiten en verbeterpunten zijn met 

betrekking tot de samenwerking en overdracht binnen ons IKC.  

Het aanbieden van gezamenlijke activiteiten wordt als zeer 

positief ervaren maar ook het wennen van peuters bij groep 1/2. 

Aandachtspunt is de zichtbaarheid naar ouders van deze 

activiteiten. Demi heeft de uitslag van deze enquête in het IKC-

team gedeeld en komende periode behouden we wat goed is en werken we aan 

de aandachtspunten.  

Ervaring van ouders 

Margriet heeft mij gevraagd iets te 

schrijven over mijn ervaringen omtrent de 

samenwerking tussen Partou en CNS de 

Triangel. 

Ik ben Marjolijn Agterberg, moeder van 

Joost. Hij zit nu in groep 8 en gaat de 

basisschool bijna verlaten. Recent heeft 

hij afscheid genomen van Partou na 11 

jaar. Als 3 maanden oude baby ging Joost 

naar Partou (toen nog blauwe das). Hij is 

altijd met veel plezier naar de opvang gegaan. Hij vond het nu zelfs nog moeilijk 

om afscheid te nemen. En al op de babygroep zijn ‘vriendschappen’ ontstaan die 

er nog steeds zijn. Hoe mooi is dat.  

Vervolgens komt de schoolkeuze. Wij zeiden tegen elkaar: ‘Laten we eerst eens 

bij de Triangel kijken’. De eerste 

kennismaking met de school was gelijk 

goed. Daarbij kwam voor ons het voordeel 

dat school en kinderopvang/bso bij elkaar 

zitten. Het wennen in groep 1 werd tussen 

kinderopvang en school geregeld. Heel fijn 

als je als ouders beide werkt. De 

medewerkers kennen elkaar, dat geeft een 

goed gevoel. De overdracht van 

kinderopvang naar school is op deze wijze 

voor iedereen minder spannend. Eenmaal op school is het prettig dat er tussen 

medewerkers onderling contact is, de tijden van de opvang zijn passend bij de 

schooltijden. Als er studiedagen zijn, is er al afstemming geweest over extra 

dagopvang. Ook als het op school anders loopt op een dag is er snel contact met 

de opvang om dit door te geven.  



In de oudere groepen merkten we ook dat de 

intensieve samenwerking voordelen heeft. Bij 

klassendienst kan je kind snel bij de leidster van 

de opvang aangeven dat hij wat later aansluit bij 

de opvang. Ook werden de juffen buiten 

schooltijd nog weleens geholpen met klusjes. Het 

vertrouwde schoolplein wordt ook altijd gebruikt 

door de opvang om buiten te kunnen spelen.  

De korte lijnen tussen opvang en school én het bij 

elkaar zitten in één gebouw heeft wat mij betreft bijgedragen aan de sterke 

basis die Joost heeft meegekregen voor zijn verdere (school)carrière. 

Hartelijke groet, 

Marjolijn Agterberg 

 
 
 

 
 

 
 
 

Poppenkast 
Wat een feest! Op dinsdagmorgen 15 maart werd er een poppenkastvoorstelling 

gegeven. De kinderen zagen een vogeltje die te vroeg uit het zuiden was 

teruggekomen. Het vogeltje voelde zich erg alleen maar kwam Jan Klaassen en 

Katrijn tegen. Zij vonden dat het vogeltje het beste naar de boerderij in de buurt 

kon gaan, want daar kwam hij waarschijnlijk andere dieren tegen. ‘Zo gezegd, 

zo gedaan; het vogeltje vloog naar de boerderij en kwam allerlei dieren tegen 

van wie hij van alles leerde. Zo leerde hij dat de varkentjes in de modder rolden 

maar daar hield het vogeltje niet zo van.  

Hij maakte een nestje in de boom vlakbij de boerderij, maar weer niet te dichtbij 

de haan, want daar werd hij 's morgens al vroeg wakker van. 

Toen het vogeltje het nestje had gemaakt kwam er eenzelfde 

soort vogeltje langs gevlogen. De vogeltjes gingen samen in 

het nestje wonen en waren erg gelukkig.  

 

Juf Charlotte (Triangel)  

 

Hebt u nog vragen, bel of mail gerust naar margriet@cnsdetriangel-lunteren.nl 

Namens de IKC-werkgroep,  

 
Margriet van Hierden 
Combinatiefunctionaris IKC 
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