Deel 2 Maandbrief mei
Kinderopvang Mamaloe van 0 tot 12 jaar op De Nieuwe Veste!
Misschien heeft u het al gezien, onze peuters zitten op dit moment in de gymzaal van onze school. Dit is
omdat onze peuteropvang wordt verbouwd. Deze verbouwing is (als alles goed gaat) op vrijdag 17 mei
klaar. Er wordt namelijk een slaapkamer in het lokaal gerealiseerd met een nieuwe keuken en
verschoonruimte en daarnaast wordt alles geschilderd.
In de slaapkamer zullen ong. 8 bedjes geplaatst worden. Zodra de inrichting en de veiligheidskeuring van
de GGD gereed is, zal Mamaloe op onze school de volledige kinderopvang gaan starten. Vanaf dat
moment zijn kinderen van 0 tot 12 jaar van harte welkom op onze school van 7:30 uur (op aanvraag vanaf
7:00 uur) tot 18:15 uur.
De tijden van de peuteropvang blijven gelijk lopen met het continurooster van de school. We zijn hier
natuurlijk erg blij mee!! Dit betekent dat wij voortaan ook jonge kinderen kunnen opvangen, bijvoorbeeld
de (baby) broertjes en zusjes van onze eigen leerlingen.
Onderstaand wat extra uitleg over Kinderopvang Mamaloe.
Bij Kinderopvang Mamaloe ………word je spelend wijs!
Locatie bs. de Nieuwe Veste:
Kinderdagverblijf voor kinderen van 0-4 jaar
Peuteropvang voor kinderen van 2-4 jaar
Buitenschoolse opvang voor kinderen van 4- 12 jaar
Kinderopvang Mamaloe biedt professionele, kwalitatief hoogwaardige kinderopvang aan in een warme
huiselijke sfeer, waarin kinderen zich veilig en vertrouwd voelen, en waarin ze samen met andere
kinderen spelenderwijs kunnen leren. Op al onze locaties is de voertaal Nederlands. De pedagogisch
medewerkers hebben respect voor de kinderen en ouders. Oudercontacten vinden we erg belangrijk dit
doen we o.a. door persoonlijk contact en met behulp van het communicatie middel Konnect.
Bij kinderopvang Mamaloe laten we de kinderen van 0 tot 4 jaar spelenderwijs kennis maken met allerlei
thema’s. Dit doen we aan de hand van de VVE methode Piramide. Gedurende ongeveer 1 maand, wordt
er rondom een thema, activiteiten aan kinderen aangeboden, welke tot doel hebben de ontwikkeling te
stimuleren. Daarbij wordt rekening gehouden met de individuele vaardigheden van ieder kind. Voor de
ouders wordt er bij ieder thema een kort overzicht samengesteld waarin de liedjes en versjes terug te
vinden zijn en waar tips voor thuis zijn opgenomen.
Kinderopvang Mamaloe werkt met de VVE Methode Piramide voor de leeftijd van 0-4 jaar en met
DOENKIDS voor de leeftijd 4-12 jaar. Piramide en DOENKIDS zijn verweven in het unieke concept van de
ABBO scholen:
De Nieuwe Veste ‘Creatief en Wereldwijs’: Naast de methode Piramide en DOENKIDS sluiten we bij de
visie van school aan doordat:
- De pedagogisch medewerkers activiteiten bedenken om het creatieve brein van kinderen te
ontwikkelen.
- We verschillende onderwerpen aan bieden om de wereld te ontdekken.
- We kinderen vrije keuzes laten maken.
- We verticale groepen hebben, waardoor de jongste- middelste- oudste van elkaar kunnen leren.
Aanmelden of meer informatie nodig? Kijk dan op www.mamaloekinderopvang.nl

Prowise borden in groep 3/ 4 en in groep 7/ 8
Aanstaande vrijdag krijgen ook de groepen 3/ 4 en 7/ 8 een mooi nieuw (groot) Prowise bord in de groep.
Deze borden worden in de ochtend geplaatst. Kom gerust eens in de groepen komen kijken, hoe deze
borden er uit zien en wat de leerkrachten en de kinderen er allemaal mee kunnen!

Nieuwe inrichting groep 3/ 4
Wat zijn we trots op het prachtig nieuw ingerichte lokaal van groep 3/ 4. Karlijn heeft dit samen met
JOOOST concept inrichting en advies uitgezocht en ingericht. De kinderen hebben flexibele werkplekken
en kunnen staan, zitten, wiebelen én liggen tijdens het spelen, leren en werken. Er staat zelfs een
prachtige instructietribune in het lokaal. Kom snel maar eens binnen kijken hoe mooi het is geworden!

Open Avond 29 mei
Afsluiting Thema 3 WECYCLE
Woensdagavond 29 mei houden wij van 18:00 uur tot 19:00 een open inloop avond. U bent van harte
welkom in de school om samen met uw kind(eren) te bekijken wat ze allemaal gemaakt en geleerd
hebben over dit thema. Vanzelfsprekend, zijn, buren, opa’s, oma’s en vrienden ook welkom. Het is niet de
bedoeling dat de kinderen alleen komen. We kijken er naar uit om u allen op deze avond te begroeten.

