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In weeknieuws 32
- Ouderverklaring voor KindPunt in de Nieuwveense Landen
- Kampdagen, kleuters vrij (reminder)
- Dochter voor Anne Marel en Max
- MR voorstellen nieuwe oudergeleding
- Formatie, groepsverdeling 2022-2023 komt 1 juli
- Huggy Wuggy, de nieuwe rage?
- Trefwoord
- Agenda
- Nieuws van PlusKinderopvang
- Van de bibliotheek
- Viva la Musica
Geachte ouders/verzorgers,
Ouderverklaring voor KindPunt in de Nieuwveense Landen
Volgende week krijgen alle ouders van kinderen die op 1 november van dit jaar 2, 3 of 4 jaar oud zijn
een oproep om een ouderverklaring in te vullen. De overheid heeft nieuwe regels gemaakt voor het
stichten van een school. Met die ouderverklaring maakt u het KindPunt een stuk gemakkelijker om
ook in de Nieuwveense Landen een Kindcentrum te kunnen realiseren. Het is dus voor ons erg
belangrijk dat er 95 ouderverklaringen worden afgegeven waarin ouders aangeven dat ze, wanneer
ze ooit in die wijk zouden gaan wonen, de intentie hebben om 1 of meerdere kinderen op het nieuwe
KindPunt Kindcentrum in te schrijven. Omdat maar weinig mensen nu al weten dat ze in de toekomst
in de Nieuwveense Landen gaan wonen en het nieuwe Kindcentrum er ook pas over twee a drie jaar
zal staan, is deze ouderverklaring niet meer dan een intentieverklaring en beslist geen aanmelding.
Ook als u helemaal niet van plan bent om die richting op te verhuizen willen we u toch vragen om
even de moeite te nemen om een ouderverklaring af te geven op de website van DUO. U helpt
KindPunt en indirect ook Kindcentrum Stadskwartier, omdat de financiering van KindPunt hierdoor
wordt versterkt en dat komt ook ons Kindcentrum ten goede.

Voor ouders die nu al in de Nieuwveense Landen wonen geldt deze oproep natuurlijk ook. Voor de
duidelijkheid, het invullen van de ouderverklaring verandert niets aan uw vrijheid om over twee of
drie jaar gewoon uw kind op ons Kindcentrum te houden, het geeft U en de andere inwoners van de
Nieuwveense landen een keuze.
Corine Admiraal
Kampdagen, kleuters vrij (reminder)
Van woensdag 29 juni t/m vrijdag 1 juli gaan de groepen 7 en 8 op schoolkamp. De kleuters van de
groepen 1/2 zijn die dagen vrij.
Dochter voor Anne Marel en Max
Dinsdagochtend 21 juni is onze dochter en zusje Kiki geboren. Alles gaat goed met ons en we
genieten volop!

MR voorstellen nieuwe oudergeleding
Voor het nieuwe schooljaar waren wij op zoek naar nieuwe ouders voor in de
medezeggenschapsraad (MR). Bij deze stellen zich 2 nieuwe leden zich aan u voor.
-

Mijn naam is Jos Wijtsma, sinds maart zit onze zoon
Olivier in groep 1D. Vanaf het nieuwe schooljaar zet ik
mij in voor de MR. De MR is voor mij de manier om meer
betrokken te zijn bij het Stadskwartier. Ik vind het
belangrijk en waardevol om mee te denken en te
adviseren over het beleid van de school. Ik hoor graag
als er onderwerpen leven onder ouders waar de MR wat
in kan betekenen.

-

Mijn naam is Michel Compagner, getrouwd met
Gerdien en vader van Sophie (groep 8), Thijs (groep
5) en Ruben (groep 3). Van 2015 tot 2018 ben ik
penningmeester geweest van de Activiteiten
Commissie van het Stadskwartier en nu zou ik graag
mijn bijdrage leveren in de medezeggenschapsraad.
Naast de gezellige drukte thuis, werk ik als DataAnalist bij een grote zorginstelling. In de tijd die
overblijft maak ik graag een wandelingen over het
strand.

Bij deze willen wij Arjen van der Meulen en Sanne Spraakman bedanken voor hun inzet binnen de
MR de afgelopen jaren.
Formatie, groepsverdeling schooljaar 2022-2023
Vrijdag 1 juli gaat onze formatie eruit. U ontvangt dan de groepsverdeling voor het nieuwe
schooljaar.
Huggy Wuggy, de nieuwe rage?
Wij zien op school Huggy Wuggy en Kissy Missy knuffels. Heel onschuldig, maar wij hebben er het
volgende over opgezocht en willen dit met u delen:
“Het karakter Huggy Wuggy komt uit een horror-game, Poppy Playtime (8+). De blauwe pop was een
schattig knuffeltje, maar werd door experimenten een bloeddorstige moordenaar. In het spel moet hij
de speler vermoorden. Het wezen met de scherpe tanden komt terug in vele TikTok video’s. Vaak
knuffelt hij daarbij iemand, bijvoorbeeld zijn jongere (en net zo eng uitziende, maar wel roze) ‘zusje’
Kissy Missy en bijt vervolgens haar hoofd eraf.”
https://www.jmouders.nl/trend-huggy-wuggy-kinderen-rage-knuffel/
De Huggy Wuggy, Kissy Missy en aanverwante knuffels mogen niet worden meegenomen naar ons
Kindcentrum.

Trefwoord (levensbeschouwelijke vorming)
Week 25 t/m 26 (20 juni t/m 1 juli): Vreemdeling
Inhoud: Over een thuis zoeken als je je huis verlaat; over aanpassen of jezelf blijven in een vreemde
omgeving.
Bijbel: Het verhaal van Daniël en zijn vrienden (Daniël).
Week 27 en 28 (4 t/m 15 juli): Liever een lied (wisselthema)
Inhoud: Klanken en woorden om de dag te genieten, te eren, te gedenken, of gewoon door te
komen.
Bijbel: Enkele psalmen (Psalmen).

Agenda juni/juli 2022 website kindcentrumstadskwartier.nl
Wo. 29 juni t/m vr. 1 juli
Vrijdag 1 juli
Maandag 4 juli
Dinsdag 28 juni
Woensdagmiddag 6 juli
Donderdag 7 juli
Maandag 11 juli
Dinsdag 12 juli
Woensdag 13 juli

schoolkampen groepen 7 en 8, kleuters van de
groepen 1/2 zijn die dagen vrij
11.00 uur peutergym
rapport mee
kleuterfeest
12.00-13.30 uur kleine Fancy Fair
13.15-14.00 uur doorschuifmoment
Musical + afscheid groep 8
Musical + afscheid groep 8
Juffen-meesterfeest groepen 1/2

Vanaf vrijdagmiddag 15 juli om 12.00 uur zomervakantie t/m vrijdag 26 augustus

Ouderverklaring voor KindPunt/PlusKinderopvang in de Nieuwveense Landen
Volgende week krijgen alle ouders van kinderen die op 1 november van dit jaar 2, 3 of 4 jaar oud zijn
een oproep om een ouderverklaring in te vullen. De overheid heeft nieuwe regels gemaakt voor het
stichten van een school. Met die ouderverklaring maakt u het KindPunt en PlusKinderopvang een
stuk gemakkelijker om ook in de Nieuwveense Landen een Kindcentrum te kunnen realiseren. Het is
dus voor ons erg belangrijk dat er 95 ouderverklaringen worden afgegeven waarin ouders aangeven
dat ze, wanneer ze ooit in die wijk zouden gaan wonen, de intentie hebben om 1 of meerdere
kinderen op het nieuwe KindPunt Kindcentrum in te schrijven. Omdat maar weinig mensen nu al
weten dat ze in de toekomst in de Nieuwveense Landen gaan wonen en het nieuwe Kindcentrum er
ook pas over twee a drie jaar zal staan, is deze ouderverklaring niet meer dan een intentieverklaring
en beslist geen aanmelding. Ook als u helemaal niet van plan bent om die richting op te verhuizen
willen we u toch vragen om even de moeite te nemen om een ouderverklaring af te geven op de
website van DUO. U helpt KindPunt en indirect ons Kindcentrum, omdat de financiering van KindPunt
en PlusKinderopvang hierdoor wordt versterkt en dat komt ook ons Kindcentrum ten goede.
Voor ouders die nu al in de Nieuwveense Landen wonen geldt deze oproep natuurlijk ook. Voor de
duidelijkheid, het invullen van de ouderverklaring verandert niets aan uw vrijheid om over twee of
drie jaar gewoon uw kind op ons Kindcentrum te houden, het geeft U en de andere inwoners van de
Nieuwveense landen een keuze.

Heerlijk zomerweer!!

Beste ouder(s)/verzorger(s) van Pluskinderopvang Stadskwartier,
Kort geleden hebben wij u een uitnodiging gestuurd voor ons zomerfeest! Het lijkt ons leuk om met
ouders en kinderen afgelopen jaar op een leuke manier af te sluiten en de zomervakantie in te
luiden!
Komt u ook gezellig langs voor een hapje & drankje? We hebben voor de kinderen natuurlijk ook wat
leuks georganiseerd!
Groetjes leidsters van het Stadskwartier

