Nieuwsbrief schooljaar 2020-2021
16 september 2020

Belangrijke data voor alle ouders/verzorgers

Verhuisdagen
Donderdag 17 sept,
Vrijdag 18 sept,
Maandag 21 sept
Dinsdag 22 sept

Verhuizen naar het nieuwe gebouw.
Alle kinderen zijn deze vier dagen vrij.

Woensdag 23 sept

Eerste schooldag in het nieuwe gebouw!

Vrijdag 25 sept

Opening schoolgebouw met alleen de kinderen en alle teamleden
van het Kindcentrum. Officiële opening volgt later ivm
Coronamaatregelen

Beste ouders, verzorgers,
Eindelijk is het dan bijna zover! Afgelopen week zijn wij met de kinderen in het nieuwe gebouw
geweest. We hebben veel enthousiaste kinderen gezien. Jullie zullen thuis vast al wat gehoord
hebben. Wij kunnen ons voorstellen dat jullie het ook spannend. Ondanks dat er vorig
schooljaar twee informatieavonden zijn geweest, informatie is gestuurd via de
oudernieuwsbrief en er veel in de schoolgids staat, begrijpen wij goed dat er nog veel vragen
leven.
Hoe ziet het eruit? Waarom ziet het gebouw er zo uit? Wat is de visie hierachter? Waarom
hebben jullie hiervoor gekozen? Kan mijn kind hier goed leren?
Wij zullen hieronder beknopt informatie geven en jullie gedurende de komende tijd blijven
informeren.

Kindcentrum TOON
Het Kindcentrum bestaat uit de volgende kernpartners:
 Basisschool
 Welzijnsorganisatie Bindkracht10
 Kinderopvang Kion
Onze kernthema’s zijn:
- Verbinding
- Cognitieve ontwikkeling/Taal
- Aardig, vaardig en waardig groot worden
Binnen het Kindcentrum staat de intensieve samenwerking tussen de diverse partners voorop.
Dit alles met als doel de optimale ontwikkel- en leeromgeving te creëren voor kinderen van 0
tot en met 12 jaar.

De basisschool
Hieronder schrijven wij informatie over de missie en visie van de basisschool.
Missie
“We willen de kansen op succes in de maatschappij vergroten voor alle kinderen uit
Neerbosch-Oost door middel van goede opvang en goed onderwijs.”
De huidige maatschappij vraagt zelfverantwoordelijke mensen die komen tot resultaat. Door
onze gerichtheid op de basisvaardigheden en het stimuleren van de zelfstandigheid van onze
kinderen geven we inhoud aan deze missie.
Onze visie en uitgangspunten
We beginnen hier graag met ons motto: dat luidt als volgt: “Wij zetten de TOON met goed
onderwijs” We willen graag de toon zetten!
Maatschappelijke ontwikkelingen gaan soms snel. Wij willen daarbij aansluiten en zorgen voor
modern vormgegeven onderwijs met een actuele inhoud. Gekoppeld hieraan willen we nog
beter in kunnen spelen op de individuele leer-, ontwikkel-, en begeleidingsbehoefte van het
individuele kind. Onze onderwijsvisie steunt op het uitgangspunt: maatwerk. Het
onderwijsaanbod is zo breed, dat alle kinderen op basis van hun achtergrond, capaciteiten,
ontwikkeling en interesse maximale kansen krijgen om te ontwikkelen. Leerlingen krijgen de
gelegenheid om doelmatig, actief en zelfstandig te leren. De basisvakken zoals rekenen, taal
en lezen blijven een grote rol spelen binnen ons onderwijs.

Om dit te realiseren werken we binnen onze school met een duidelijk accent op de
basisvaardigheden. We werken vanuit 6 thema’s die elkaar versterken:
1. Differentiatie naar niveau; hiervoor werken we aan een veranderende organisatievorm
(werken in clusters).
2. Groepsdoorbrekend werken; geeft ons de mogelijkheid om beter te kunnen differentiëren;
enerzijds naar niveau van het kind, anderzijds naar keuzemogelijkheden van de kinderen.
3. Vakdoorbrekend werken; door meerdere leergebieden met elkaar te integreren kan de
lesstof voor het kind verlevendigen en intensiveren.
4. Projectmatig werken; zorgt voor actief leren door de kinderen en we bevorderen
vaardigheden als samenwerken, zelfwerkzaamheid en zelfstandigheid.
5. Keuzemogelijkheid; stimuleren van de behoefte van kinderen aan meer autonomie.
6. Talenten leerkracht; we werken aan het inzetten van specifieke talenten van leerkrachten.
Om zo goed mogelijk maatwerk te geven, alle thema’s goed uit te kunnen werken, gaan wij in
clusters werken. Onze school is verdeeld in drie clusters; cluster 1,2,3 (beneden in het gebouw)
en cluster 4,5,6 (boven in het gebouw) en cluster 7,8 (boven in het gebouw). Het nieuwe
gebouw is zo ingericht om dit onderwijs goed te kunnen geven.
We starten in eerste instantie met klassikaal onderwijs. We gebruiken dan de thema’s om ons
onderwijs meer vorm te geven, zodat we uiteindelijk goed kunnen leren en werken binnen de
clusters met leerpleinen. Hier nemen wij de tijd voor.
Verhuizen en inrichten
De komende dagen zijn wij druk bezig met de verhuizing en de inrichting van het nieuwe
schoolgebouw. Om het zoveel mogelijk klaar te hebben voor woensdag 23 september.
Hieronder volgen alvast wat foto's om een impressie te geven van het gebouw. Het werk is
nog in uitvoering.

Volgende week dinsdag 22 september komt er nog een nieuwsbrief voor ouders. Daarin zullen
wij informatie geven over:
Hoe starten we woensdag?
Waar moeten de kinderen verzamelen in de ochtend?
Hoe ziet de opening eruit op vrijdag?
En nog meer………… foto's.

Nieuws vanuit KION

Onze volgende nieuwsbrief verschijnt dinsdag 22 september 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

