De afgelopen weken is er hard gewerkt aan het
realiseren van een prachtige keuken. Deze keuken hebben we kunnen realiseren met een subsidie vanuit de gemeente Leeuwarden. Samen
met Dorpsbelang hebben we een aanvraag gedaan. Tjerk van der Meer van BTM bouw is samen met ons gaan nadenken over de vormgeving van de keuken. Met als resultaat een
prachtige keuken die past in het geheel van de
ruimte. Ook konden we nog diverse potten en
pannen aanschaffen. Wij zijn erg blij met onze
keuken en we hopen dat alle kinderen van ons
Kindcentrum hier veel gebruik van gaan maken,
zowel tijdens als na schooltijd. Lijkt het u leuk
om na schooltijd met een groepje kinderen te
koken, neem dan even contact op met Sandra.

Zoals u kunt zien is de oven verplaatst en bleef
er een lege ruimte over. Al snel ontstond het
idee om hier een BUILDING LEARNING POWER
inspiratie hoek van te maken. Samen met een
groepje kinderen zijn we tot een prachtig resultaat gekomen.

Kom dus snel even kijken!

De voorjaarsvakantie start voor onze kinderen
op vrijdag 26 februari. Fijne vakantie allemaal!

De inloopochtend van 23 februari komt te vervallen

In de week van 14 maart start de week van de
BMS (Bisschop Möller Stichting) Alle bijna 6000
kinderen van de BMS gaan met elkaar verschillenden activiteiten ondernemen die onder
schooltijd plaats zullen vinden. Woensdag 16
maart hebben we als Kindcentrum Wytgaard
een OPEN DAG en is het mogelijk een rondleiding te krijgen van onze kinderen. U kunt dan
een kijkje komen nemen in ons Kindcentrum.
We zijn steeds in beweging, dus er zijn weer
veel nieuwe dingen te vertellen. IEDEREEEN is
welkom. Bekenden, buurtbewoners, familie,
noem maar op. Vorig jaar was het een groot
succes. Ook starten we deze week met een
grote actie voor UNICEF. Dit gebeurt op alle
BMS scholen. Na de vakantie gaat u hier meer
over horen. Zet in ieder geval 16 maart alvast in
uw agenda. Iedereen is welkom tussen 8.3011.00 uur.

Woensdag 9 maart stonden de 10-minuten gesprekken gepland. Dit jaar gaan we het iets anders aanpakken. Dit doen we natuurlijk niet zomaar. Op school nemen we vanuit onze visie de
kinderen mee in hun eigen leerproces. Dit doen
we tijdens de lessen, maar nu willen we dit ook
in de gesprekken doen over hun verslag
(nieuwe rapport). In de bovenbouw zijn ze dit al
een beetje gewend. Deze kinderen worden namelijk al een aantal jaren samen met hun ouders uitgenodigd voor het gesprek n.a.v. de entreetoets. Wat is de bedoeling:
- Alle kinderen uit de groepen 1 t/m 8
worden samen met hun ouders voor
een gesprek uitgenodigd
- Alle gesprekken duren 15 minuten
- Ze worden gepland in de week van 7
maart
- U krijgt voor de vakantie een planning.
Kunt u niet op de geplande tijd/datum,
dan vragen wij u onderling te ruilen en
dit door te geven aan de eigen leerkracht.
- Wij vragen u het gedeelte in het verslag
wat voor thuis is, samen met uw kind in
te vullen en dit mee te nemen naar dit
gesprek.
Wij zijn erg benieuwd naar de eerste ervaringen.
Aan de kinderen zal het zeker niet liggen, want
zelfs de jongste kinderen zijn bij ons op school
gewend om over hun eigen werk te praten en
dit ook te evalueren.

Indien er vragen zijn kunt u altijd even bij de
groepsleerkracht van uw kind aankloppen.

Hoera! We gaan weer leuke dingen doen!
Ontdekken wat er allemaal in de natuur te zien
is in en om ons kindcentrum? Liever een middagje slagwerken? Of lekker in de nieuwe keuken van ons kindcentrum de heerlijkste gerechten klaarmaken?
Houdt onze Shop goed in de gaten op
shop@kinderopvangfriesland.nl
Kies bij de te kiezen school voor: BSO Wytgaard
en klik op de gewenste activiteit voor meer informatie zoals data, tijdstip en (eventuele) kosten.
Nog niet alle activiteiten staan op dit moment
op de site. Houdt deze nieuwsbrief ook in de gaten wanneer u uw kind(eren) kunt aanmelden
voor welke activiteiten.
U hoeft geen gebruik te maken van de opvang
voor het volgen van deze activiteiten. Ze zijn
voor iedereen die mee wil doen.
Past u bijvoorbeeld wel eens op een nichtje of
neefje op de dagen dat deze activiteiten gehouden worden? Ook dan kunt u de kinderen inschrijven.
NATUURLESSEN
Binnenkort starten de natuurlessen van Bert
van Geel. De lessen zijn voor alle groepen.
Bert trekt erop uit met de groep kinderen om te
ontdekken wat er allemaal te zien is bij en om
ons kindcentrum. Deze lessen zijn ontzettend
interessant voor jong en oud.

Ook hadden we graag een slagwerk lessenserie
gehouden. Helaas zijn deze lessen zo in trek dat
er geen ruimte meer was om een volledige serie
aan te bieden. Daarom 1 keer een kennismakingsles in april. Volgend schooljaar hopen we
dan op tijd te zijn om ons in te schrijven voor
een serie lessen.
De nieuwe keuken staat in school! We kunnen
zeker plannen maken om deze keuken eens
goed te gaan gebruiken tijdens een aantal
kook/baklessen.
Er is voor iedereen wat wils
(Wanneer inschrijven om wat voor reden niet
lukt kunt u een mail sturen naar: Top@Kinderopvangfriesland.nl)

Anne Rondaan
Even voorstellen…
Mijn naam is
Anne Rondaan. Ik
ben 33 jaar, getrouwd met Peter en we hebben
5 kinderen in de
leeftijd van 2 t/m
8 jaar. Afgelopen
8 jaar heb ik op
het kinderdagverblijf, de BSO en af en toe op de
peuteropvang in Sexbierum gewerkt.
Zolang Marion met zwangerschapsverlof is, zal
ik haar taken overnemen. Afgelopen maandag
en dinsdag heb ik al even op ‘De Lytse Twirre’
en in het hele Kindcentrum gekeken en meegedraaid en wat ziet het er allemaal leuk uit en
wat ‘hangt’ er een fijne sfeer!! Ik heb er helemaal zin in om volgende week te beginnen.

Misschien zullen sommige dingen net even anders gaan dan u gewend bent, of zijn er vragen
of onduidelijkheden, ik hoor of lees het graag. U
kunt mij mailen via Marion haar mailadres, deze
neem ik dan ook tijdelijk over, bellen of even
aanspreken. Op dinsdag en donderdag ben ik op
de groep aanwezig.
Grytsje van der Sluis
Even voorstellen
Voor sommige ouders een bekend gezicht…maar toch even voorstellen.
Ik ben Grytsje van der Sluis, 31 jaar oud en ik
woon in Ureterp.
De komende tijd werk ik op dinsdagochtend bij
jongste kinderen van het kindcentrum op de
Lytse Twirre.
Daarnaast werk ik al een aantal jaren als onderwijsassistent op de Teake Jan Roordaschool. Ik
werk daar op de andere dagen in verschillende
groepen.
Ik heb de afgelopen 2 weken meegedraaid op
de kinderopvang en zelfs al carnaval mee mogen vieren!
Tot ziens op de dinsdag!
Groetjes,
Grytsje

O wat is het gezellig als we met z’n allen in het
speel/leerlokaal spelen!
De 1e evaluatie is geweest en we hebben besloten dat we op dinsdag van 9-10 uur met alle kinderen van 2-6 jaar gezamenlijke activiteiten
doen die vooral te maken hebben met de woordenschat en taalvaardigheid.
Op donderdag gaan de kinderen van 2-4 ook
weer naar het speel/leerlokaal, maar dan zonder de kinderen van 4-6 jaar.

Zondag 13 maart organiseert SKF een Kidsrun in
Grou. Voor meer informatie zie de flyer in de
bijlage!

In de bijlage een uitnodiging voor een bijzondere dienst voor alle leeftijden in de kerk van
Wirdum op zondag 21-2.

Vanaf 1 januari 2016 hanteert Stichting Kinderopvang Friesland een nieuw uurtarief.
Vergeet dit niet door te geven via toeslagen.nl,
anders loopt u geld mis en dat zou toch wel
jammer zijn!
Als het goed is heeft u rond 30-11-2015 hier een
mail over ontvangen van het hoofdkantoor.
Hierin staan alle gegevens die u nodig heeft.

