Nieuwsbrief schooljaar 2020-2021
Week 42
Belangrijke data voor alle ouders/verzorgers

12, 13, 14 okt. gaat niet
door

In de kalender stond geschreven dat ouders een kijkje kunnen nemen
in de cluster. Helaas door de coronamaatregelen kan dit niet
doorgaan.

15 okt.

Laatste dag inschrijven activiteitenplein periode 2

24 okt.

Einde zomertijd; klok een uur terug zetten

19 okt. tm 25 okt.

Herfstvakantie

29 okt.

Laatste dag activiteitenplein periode 1

30 okt.

Spelinloop kleuters gaat helaas ook niet door ivm
coronamaatregelen

Beste ouders, verzorgers,
Wij zitten nu drie weken in het nieuwe gebouw. Wij beginnen er allemaal een
beetje aan te wennen. De verhuisdozen zijn bijna allemaal weg. Het is nog wel
heel wit binnen en er hangt nog niet veel aan de muren. De aankleding van het
gebouw, zoals o.a. posters, planten etc, moet nog komen. De hekken staan nog
rondom het gras. Deze hekken zullen na de herfstvakantie weggaan, zodat wij
dan een mooie speelplaats hebben.
In deze nieuwsbrief zult u veel informatie lezen. Er is veel te informeren, vandaar
dat het een lange nieuwsbrief is geworden. Veel lees en kijkplezier!
Hartelijke groet,
Milou van Wensen

Gebouw
Wij zouden jullie zo graag uitnodigen om te komen kijken in het gebouw. Helaas
wordt dat steeds moeilijker door de Corona maatregelen. Wel zijn we aan het
zoeken naar een goede manier om u te spreken.
Bij deze een link naar een film van het gebouw. Zo krijgt u alvast een kijkje in de
binnenkant.
https://www.magisto.com/video/OgMaNEZaCD0iWQRiCzE?l=vsm&o=w&c=c

Oudergesprekken
Op dinsdag 3 november staan de oudergesprekken gepland. U zult begrijpen dat deze
niet op school kunnen plaatsvinden vanwege de Corona maatregelen. U krijgt
binnenkort van de leerkracht van uw kind een uitnodiging voor een telefonisch
oudergesprek over uw kind. Deze zal plaatsvinden tussen 26 oktober en 14 november.
Hoe gaat het tot nu toe? Hoe vindt uw kind het in het nieuwe gebouw?
Het zou fijn zijn als dit gesprek via videobellen kan, zodat u elkaar ook ziet.
Hoe werken wij in de clusters?
Volgende week volgt er informatie over hoe er in de clusters gewerkt wordt.
Studiedag 2 oktober
Vorige week vrijdag hebben wij met het team een studiedag gehad. We hebben
gewerkt aan ons rekenonderwijs. Hoe kunnen wij ons rekenonderwijs nog beter
maken, zodat alle kinderen bij ons op school daar optimaal van kunnen leren.
Verder hebben wij ook de eerste twee weken geëvalueerd en gekeken wat goed
gaat en wat beter kan.

MR MR MR MR MR MR MR MR MR MR MR MR MR MR
Beste ouders,
Zoals u misschien al weet, hebben alle scholen in ons land een medezeggenschapsraad.
Onze medezeggenschapsraad is op zoek naar nieuwe ouders die mee willen denken en
praten over de organisatie en het beleid van onze school. Voor nu misschien wel een
leuke uitdaging in het nieuwe gebouw. Dit is de kans om op een andere manier meer
betrokken te zijn bij de school van uw kind.
Op dit moment hebben zich al enkele ouders aangemeld, maar uiteraard bieden we alle
ouders de kans om zich hiervoor aan te melden.
Dit kan vóór vrijdag 16 oktober bij de voorzitter van onze MR:

Annèt Miedema a.miedema@kindcentrumtoon.nl

Wij nodigen de mensen die geïnteresseerd zijn uit om deel te nemen aan
een informatie-bijeenkomst en het eventueel bijwonen van een stukje van een MRvergadering. Deze datum volgt nog.
Namens de MR : Stephanie Derks, Annèt Miedema en Elske van der Heijden

Nieuws vanuit KION

Herfstvakantie bij BSO TOON,
KION biedt bij TOON niet alleen naschoolse opvang maar is ook tijdens alle
schoolvakanties open.
Tijdens de herfstvakantie zijn we dagelijks open van 8.00 tot 18.00 uur.
We bieden dan een speciaal activiteiten programma gericht op sport en spel, techniek,
theater, natuur, koken en creatief.
Hoe zo’n programma eruit komt te zien zal tegen die tijd te zien zijn op school.
Het is dus niet noodzakelijk dat men klant is bij KION voor de naschoolse opvang om
vakantie dagopvang in te kopen.
Vakantie dagopvang kan dus los ingekocht worden.
Voor meer informatie en hoe je kan aanmelden kun je terecht op onze website.
https://www.kion.nl/locatie/buitenschoolse-opvang-toon
Ook mag u bellen naar 0627591034
Vriendelijke groet Guus van Kan manager KION Nijmegen nieuw-west

Stand van zaken inzet Bindkracht10.
Ondanks de coronamaatregelen zijn de medewerksters van Bindkracht10 weer volop
bezig met het Activiteitenplein, het uitdelen van themawerkbladen voor thuis, Spel aan
Huis en veel meer. Het Bindkracht10-team is overigens erg blij met de nieuwe en frisse
schoollocatie. Door de open verbinding van alle ruimtes neemt de samenwerking met
school en KION nog meer toe.
Bij het Ouder Kind Centrum (OKC) ligt de programmering nog stil. Zoals bekend mogen
de ouders het schoolgebouw nog niet in. We zoeken daarom naar een nieuwe locatie in
Neerbosch-Oost. De coronamaatregelen blijven uiteraard ook daar gehandhaafd. Als
er meer bekend is, houden we u op de hoogte. Belangrijk om te weten: We missen de
ouders/opvoeders en zijn met hart en ziel op zoek naar oplossingen!
Tevens is dit een mooi moment om mij voor te stellen. Ik ben Nicole Stams (59 jaar) en
werk voor Bindkracht10. Ik ben brede school coördinator en heb tijdens mijn loopbaan
al op vier Nijmeegse Brede Scholen gewerkt als brede school coördinator. Eefje
Melssen kennen jullie wellicht nog. Ik volg haar op. De kinderen, hun
ouders/opvoeders, de wijk en de betrokken instellingen van Kindcentrum TOON
probeer ik zoveel mogelijk met elkaar te verbinden. Het einddoel is de
positieverbetering van kinderen en hun gezin. Deze werkwijze past bij me en werk
daardoor met plezier bij Kindcentrum TOON.

Nicole Stams brede school coördinator Kindcentrum TOON

Wat doe ik zoal op het Kindcentrum? Ik bemoeide me met de verhuizing en de opening
van school; ik probeer het OKC weer op poten te zetten in deze coronatijd; ik
onderhoud zoveel mogelijk contact met wijkbewoners en professionals uit de wijk;
neem deel aan de werkgroepen en ondersteun de vrijwilligers van de bieb en andere
zaken. Als u behoefte heeft aan meer informatie, bel gerust (06-18240889) of anders
mailen (nicole.stams@bindkracht10.nl).
Met hartelijke groet,

Nicole Stams
Brede School Coördinator De Zonnewende en Kind Centrum TOON

Nieuws van het Activiteitenplein
We zitten nu een paar weken in het nieuwe schoolgebouw en iedereen begint te
wennen. De kinderen weten ondertussen waar ze hun jassen kunnen ophangen en
waar ze het speelgoed kunnen vinden.
Het omgaan met zo’n nieuwe keuken is echter nog wel even wennen…… De kinderen
van groep 5-6 hadden afgelopen week namelijk een heerlijk Turks hapje gemaakt,
maar het was niet helemaal op tijd klaar…. Ze kregen maandag eerst de geschiedenis
te horen van het gerecht ‘Doner Kebab’, zodat ze wisten waar het eigenlijk vandaan
komt. Daarna hebben ze in verschillende groepen groenten gesneden, salade
gemaakt, vlees gekruid, maar ook de borden netjes opgemaakt. Helaas was het vlees
dus niet op tijd klaar, want het is nog even zoeken hoe alle apparatuur in de keuken
precies werkt. De kinderen van de Bso vonden dat overigens helemaal niet erg, want
die konden later op de middag genieten van het heerlijke vlees….
De kleuters zijn afgelopen dinsdag aan de gang geweest met elkaar complimentjes
geven. Dat is natuurlijk best een moeilijk woord, maar Insaf kon al heel goed aan de
andere kinderen uitleggen wat complimentjes zijn. Knap hoor, Insaf! In kleine groepjes
mochten de kinderen een bolletje wol geven aan een ander kind en meteen een
complimentje geven. Daarbij moesten ze zelf het touw van de wol vasthouden, zo
ontstond er een heel mooi web. Geen spinnenweb, maar een complimentenweb.

De kinderen van groep 3-4 zijn bezig geweest met hun eigen stamboom maken. Maar
ook ‘dit ben ik over 10 jaar’ en ‘zo ziet mijn huis (of droomhuis) eruit’. De kinderen
zagen zo goed dat zo’n stamboom er bij iedereen anders uit kan zien. Tijdsbesef is nog
best moeilijk voor kinderen van 7-8 jaar natuurlijk. Sommige
kinderen dachten dat ze over 10 jaar al dokter zouden zijn of
al kinderen zouden hebben…..

Wijksport
In de bijlage sturen wij een flyer mee van wijksport.
Zij organiseren allemaal leuke en verschillende sporten voor kinderen uit de wijk.
WIE KOMT ONS HELPEN IN DE BIEB????
Wij, Maria en Neşe, vrijwilligers van de Bibliotheek Op School (BOS) komen handen
tekort in de Bibliotheek.
Graag hebben wij wat hulp, een paar uurtjes in de week zou ons al ontzettend helpen.
Kun je ons assisteren of ken je iemand anders (oma, opa, de buurvrouw etc.) die
vrijwilligerswerk wilt doen dan horen wij het graag.
Neşe is meestal op dinsdagmorgen aanwezig en Maria op donderdagmorgen. Kom
gerust langs dan kunnen wij je meer vertellen.
We hopen echt dat een of meer personen zich aanmelden. Lezen is immers heel
belangrijk voor de leerlingen.
Groetjes van Maria en Neşe

Natuurspeeltuin
Gefeliciteerd, er komt een natuurspeeltuin in Neerbosch-Oost!
Dit najaar komt er een grote natuurspeeltuin en groene ontmoetingsplek in het hart van
onze wijk. Neerbosch-Oost heeft er een jaar lang actie voor gevoerd en verzamelde
bijna 1.000 steunbetuigingen vóór een natuurspeeltuin in onze wijk. Dat is alleen gelukt
door de steun van héél veel buurtbewoners. Wij zijn supertrots dat we samen iets
moois voor onze wijk voor elkaar hebben gekregen. Dank jullie wel, bewoners van
Neerbosch-Oost!

Wat hebben wij als buurt bereikt?
• Er komt een extra grote natuurspeeltuin, met een zandbak en waterpomp,
klimheuvels en speelbuis, stapstronken, grasweide en bankjes, bomen en struiken, een
wilgenhut en een insectenhotel.
• De eerder geplande parkeerplaats tussen De Schalmei en de school wordt kleiner; zo
is er méér ruimte voor onze speeltuin en groene ontmoetingsplek. Speelplaats boven
parkeerplaats!
• Ook het schoolplein van kindcentrum TOON is straks buiten schooltijden voor de hele
buurt geopend. Samen met de natuurspeeltuin komt er een grote en groene speeltuin
in Neerbosch-Oost.
Feest! Wij hopen jullie allemaal uit te kunnen nodigen voor de opening in het najaar.
Meer weten en op de hoogte blijven van het nieuws? Volg ons op Facebook
@natuurspeeltuinNBO Contact: speeltuinnbo@gmail.com

Onze volgende nieuwsbrief verschijnt vrijdag 16 oktober 2020.
Eventuele belangrijke informatie ontvangt u tussentijds via de mail. Heeft u een belangrijk nieuwtje?
Deel het met ons via : directie@octaaf.nl
Wilt u een algemene vraag over het Kindcentrum stellen, kunt u dit ook altijd doen in de ochtend bij het
hek. Er staat altijd iemand van het Kindcentrum.
Met vriendelijke groet, Team Kindcentrum TOON

