Het plannen en organiseren van je werk is heel
belangrijk. Wat heb ik nodig en hoe ga ik mijn
tafel zo organiseren dat het overzichtelijk is?
We hebben de kaartjes van Arie de Kanarie in
de groep gehangen om dit te bespreken.
Arie gaat een vogelhuisje maken maar wat moet
je dan eerst doen?
Eerst denken: “Wat wil ik maken?”
Dan: “Wat heb ik daarvoor nodig?”
Dan kan ik aan het werk!
Ik controleer nog even of ik alles goed heb gedaan.
Daarna kan ik het resultaat laten zien aan de
buitenwereld.

De juf maakt een foto als je deze weg helemaal
hebt bewandeld en ook kunt vertellen dat je je
werk op deze manier hebt aangepakt. Door in
de kring te reflecteren op de aanpak van de
kinderen worden de andere kinderen zich bewust van het proces.



15 mei inloopochtend 8.30-9.30



16 mei 10-minuten gesprekken



20 mei oud papier fam. Boersma



25 t/m 28 mei Hemelvaartweekend. Alle kinderen vrij



2 t/m 5 juni Pinksterweekend extra
vrije dag



Elke school is wettelijk verplicht om een medezeggenschapsraad (MR) in te stellen. Via de
MR kunnen zowel ouders als personeelsleden
meepraten over het beleid op school. Ook
moet er op ieder kinderdagverblijf een oudercommissie (OC) zijn, waarin ouders inspraak hebben in het beleid. Kindcentrum
Wytgaard biedt zowel onderwijs als opvang
aan. Wij hebben ervoor gekozen om de MR en
OC samen te voegen. Wij noemen dit KC Raad
Wytgaard.
Voor volgend jaar zoeken we iemand die de OC
wil vertegenwoordigen. Lijkt het u leuk om mee
te denken met het reilen en zeilen van ons
kindcentrum, en heeft u kinderen in de leeftijd
van 0-4 jaar?
Laat het ons weten, dan nodigen we u uit!

U mag een mailtje sturen naar
kcraad@kindcentrumwytgaard.nl of u kunt het
doorgeven aan Marion of Sandra.

Maandag 15 mei is er van 8.30 uur tot 9.30 uur
een inloopochtend voor alle ouders van ons
Kindcentrum. Deze ochtend staat de koffie en
thee klaar en is het mogelijk om met elkaar in
gesprek te gaan over verschillende onderwerpen die spelen binnen ons Kindcentrum. Sandra
sluit deze ochtend aan. Voor persoonlijke vragen kunt u altijd een afspraak met Sandra maken.

Beste ouders,
Woensdagmiddag 28 juni om 15.30 uur is het
voor de kinderen mogelijk om te kijken naar de
voorstelling “Pietje Bell”. Helaas valt het dit jaar
samen met het kamp van groep 6-7-8. De kinderen van de andere groepen kunnen zich gewoon samen met hun ouders aanmelden.
Het is de bedoeling dat iedereen zich om 15.00
uur verzamelt op de parkeerplaats.
Het oud papier geld maakt het mogelijk de entree voor de kinderen en ouders van onze
school laag te houden. Wij vragen voor de kinderen een bijdrage van 4,50 euro en voor de
volwassenen 6,00 euro.
Indien u mee wilt kunt u zich opgeven bij juf
Sandra. Graag het geld contant in een enveloppe. Op de enveloppe kunt u de namen schrijven

en aangeven of u kunt rijden/begeleiden. U
kunt zich tot dinsdag 30 mei aanmelden. Indien
u als ouder niet mee kunt, wilt u dit dan zelf
afstemmen met een andere ouder.

De zon komt weer meer tevoorschijn! Wilt u uw
kinderen weer goed insmeren ‘s morgens?
Wij houden het gedurende de dag bij!

Deze periode gaan we bezig met het thema”Dit
ben ik’
We leren weer heel veel nieuwe dingen! Hoe
hard kan ik lopen, kan ik ook iets met 1 been?
Waar zit mijn neus, en waarom heb ik die?
Wat kan ik met mijn ogen, en wat gebeurt er als
ik er 1 dicht doe? Kortom, allemaal leuke dingen
die we gaan uitzoeken samen met Puk!

UITNODIGING
Vrijdag 12 mei koffieochtend met opvoedthema’s
Samen met andere ouders een kopje koffie of thee drinken en in
ongedwongen sfeer met elkaar in gesprek over diverse onderwerpen binnen
de opvoeding, zoals grenzen stellen, social media, zindelijkheid.
Voor wie: alle ouders van de kinderen op de
basisschool, de peuterspeelzaal en kinderopvang in Wytgaard
Tijd: start bij het brengen van de kinderen vanaf 8.30 uur
Waar: de lytse bieb
Door: Jolanda Verschure (pedagoog), Inger van Benthem
(verpleegkundige) en Femia van der Wal (Dorpenteam)

