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In ons kindcentrum ontvangen alle ouders 

iedere maand dezelfde nieuwsflits. Daarin leest 

u wat er allemaal in het kindcentrum gebeurt. 

Specifiek nieuws en weetjes uit de groep 

ontvangt u via de groep, bijvoorbeeld via 

parro.  

 

Ons kindcentrum is een vertrouwde plek waar 

kinderen -vanaf 2 jaar tot en met groep 8- de 

hele dag mogen schitteren en stralen. Het is 

hun 'tweede thuis' waar ze genieten van 

onderwijs, opvang en sport- en spelactiviteiten. 

Ze krijgen er de juiste ondersteuning en de 

beste voorbereiding op het leven als scholier 

op het voortgezet onderwijs.  

 

Hoe dat precies in zijn werk gaat? Daarover 

informeren we u graag in deze maandelijkse 

nieuwsflits. We zijn blij en trots op ons 

kindcentrum en willen ons enthousiasme graag 

met u delen. We wensen u veel leesplezier 

met deze nieuwsflits én in ons kindcentrum! 

 

Met vriendelijke groeten, 

Irma Valk, Directeur Henri Dunant 

& 

Marit Koppelaar, Teamleider Wasko 

Kinderopvang 

 

 

 

  

 

 

   

 

Inhoud NieuwsFLITS 
 

 Zwart :gezamenlijk stuk 

 Blauw: WASKO 

 Rood: SCHOOL 

  

  

 

 

   

 

 

 

   

 

Welkom in de kleutergroep 
 

 

Vlak voor en in de zomervakantie zijn er weer 

twee kinderen 4 jaar geworden. Djessie en 

Xavi zijn beiden gestart in groep 1B. Ook in 2B 

mochten we een nieuwe leerling verwelkomen, 

Joris is in de vakantie verhuisd en zit nu ook 

gezellig bij ons in de klas. We wensen jullie een 

fijne schooltijd op de Dunant! 

 

 
 

   

 

Agenda oktober 

 
30 september Start Kinderboekenweek 

 

7 oktober Plandag, leerlingen vrij 

8 oktober Schoolfotograaf 

17 oktober Start herfstvakantie 
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Boekentips 
 

Wij vinden lezen leuk! Voorlezen én zelf lezen. Wij hebben dan ook intensief contact met de bibliotheek in 

Sliedrecht. Eén per kwartaal sturen zij ons leuke boekentips. Deze sturen wij graag aan u door ter inspiratie. 

U vindt ze in de bijlage van deze nieuwsbrief.  

 
 

   

 

Peuterspeelzaal Madelief 
 

Vlak voor de zomervakantie hebben de peuters afscheid genomen van juf Bianca en juf Karin. Juf Karin is 

nu gaan werken op ’t Klavertje en juf Bianca kunnen we nog af en toe tegenkomen hier op school, want zij 

is naar de invalpool gegaan.  

Na de zomervakantie is juf Leny begonnen op psg Madelief. Ze heeft jarenlang op De Lapjeskat gewerkt en 

is nu inmiddels goed gewend op haar nieuwe werkplek.  

Ook zijn er natuurlijk weer een aantal nieuwe kinderen gestart op de peuterspeelzaal: we heten Tessa. 

Jovany, Delano, Mohammed en Sümeyye van harte welkom. 

Alle kinderen hebben hun draai inmiddels ook weer helemaal gevonden.  

 

In het kader van de Kinderboekenweek werken we bij de peuters over “En toen…. Was ik nog een baby”. 

We hebben een leuke babyhoek in het lokaal, we hebben beschuit met muisjes gegeten en geknutseld, we 

hebben de babypop in bad gedaan en natuurlijk veel boekjes gelezen. Ook kijken we graag naar de 

babyfoto’s van alle peuters en van de juffen.  

 

 

 
 

 

   

 

Parkeren Huis de Merwede 
 

Wij hebben onlangs van Huis de Merwede de vraag gekregen om het volgende onder uw aandacht te 

brengen: 

 

Aan de achterzijde van het Huis worden parkeerplaatsen gebruikt door ouders die hun kind komen halen 

en/of brengen. Men vindt dat geen probleem en men wil dat ook in de toekomst blijven faciliteren. Er zijn 

helaas ook ouders die de parkeerplaats langdurig gebruiken, omdat zij bijvoorbeeld naar de Kerkbuurt gaan. 

Hier zijn de parkeerplaatsen niet voor bedoeld. Wilt u hier rekening mee houden? En het zou natuurlijk nog 

beter zijn als uw kind op de fiets of ter voet naar school komt. Hier is ook extra aandacht aan besteed tijdens 

de Schoolbrengweek. Alvast bedankt voor uw medewerking! 
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  In de week van 14 t/m 18 

september was het de School op 

Seef schoolbrengweek. 

 
Met de Schoolbrengweek willen we ouders na 

laten denken over hun keuze in mobiliteit. 

Door hen op te roepen om lopend of op de 

fiets te komen, ervaren ouders vaak dat dit 

eigenlijk een heel goed alternatief is. Natuurlijk 

spelen factoren als de reisafstand, het door 

moeten naar werk, de beleving van 

verkeersveiligheid of het weer een rol bij de 

vervoerskeuze. Maar wist u dat: 

 90% van alle leerlingen binnen een 

straal van 1 kilometer van de school 

woont. 

 Slechts 10% van alle autoritten een 

woon-werk rit is. 
 Ouders aangeven dat zij veiligheid en 

verkeersopvoeding belangrijke 

onderwerpen vinden. Echter schiet het 

bewust en actief bezig zijn met hun 

kind in het verkeer er regelmatig bij in. 

Kinderen lopen daardoor ervaring mis. 

 Zowel kinderen als ouders die lopend 
of op de fiets naar school komen dit 
als gezellig en sociaal ervaren. 

Op woensdag de 16e is er in alle groepen 

extra aandacht besteed aan verkeer: 

De kleuters hebben een wandeling door de 

wijk gemaakt om verkeersborden te zoeken en 

te oefenen met oversteken.  

Verder werd er op het plein geoefend met 

oversteken, werd de school – thuisroute 

besproken, er werden verkeersborden 

gemaakt en quizzen gehouden en aandacht 
besteed aan een “veilige buurt”. 

 
 

 

 
  
  

 Kinderboekenweek 2020 
 

Woensdag 30 september begint de jaarlijkse 

Kinderboekenweek. Het thema dit jaar is En 

toen… Het heeft alles te maken met 

geschiedenis.  

 

Ook al zal de Kinderboekenweek er dit jaar 

anders uit zien dan vorige jaren, we gaan er 

uiteraard niet aan voorbij. Houdt daarom Parro 

in de gaten, want daar zal u op de hoogte 

gehouden worden van alle activiteiten. Deze 

week is vooral bedoeld om kinderen (nog) 

enthousiast(er) te maken voor boeken. Want 

lezen is leuk! 
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Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Jong JGZ (jeugdgezondheidszorg) zet zich dagelijks in voor het screenen en begeleiden van de 

gezondheid, de groei en de ontwikkeling van alle kinderen in onze regio. Op de school van je kind 

voeren we gezondheidsonderzoeken uit, in groep 2 en in groep 7. 

Zit je kind dit schooljaar in groep 2 of in groep 7? Dan krijg je vanzelf een uitnodiging voor het 

gezondheidsonderzoek met een beschrijving van het onderzoek. Mocht je buiten de 

gezondheidsonderzoeken om vragen hebben over de groei, gezondheid, ontwikkeling of opvoeding 

van je kind, staan wij uiteraard ook voor je klaar! Neem gerust contact op! www.jongjgz.nl 

Vanwege het Coronavirus, kan het zijn dat de gezondheidsonderzoeken wat anders worden ingevuld 

dan normaalgesproken. We proberen uiteraard om ieder kind een zo volledig mogelijk onderzoek 
aan te bieden. www.jongjgz.nl/coronavirus 

 

 

 
 
 

         In de bijlage vindt u 

 De koelkastposter van Kwink 

 Een activiteitenoverzicht van SOJS 

 Een uitnodiging voor de OpvoedParty 

 En tenslotte boekentips  

 
 


