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Beste ouders, verzorgers,
Op 20 augustus opende basisschool De Vijf Sterren haar deuren, als voorloper op het Kindcentrum De Vijf
Sterren. Wat zijn we trots op onze nieuwe school, waar het met plezier leren en werken is! We kijken nu nóg
meer uit naar het moment dat we gaan verhuizen, en dat we met alle leerlingen onze intrek gaan nemen in het
nieuwe gebouw. Met deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen in de aanloop naar
de verhuizing. Hij is bestemd voor alle ouders die straks te maken krijgen met het Kindcentrum - of uw kind nu
deelneemt aan de kinderopvang, de voorschool, de basisschool of de naschoolse opvang.
Opening basisschool
De school vierde de opening met leerkrachten en leerlingen. Tijdens de opening werden de nieuwe naam en
het logo van de school onthuld.
“Het eerste wat we zagen toen we het schoolplein opliepen was een groen kleed aan de gevel. We werden dus
nog even in spanning gehouden” vertelt Thea Michel, directeur van de basisschool. “Alle leerkrachten hadden
een ster in handen met daarop de groep en de naam van de leerkracht van die groep. Een beetje onwennig
was het nog. De leerlingen voegden zich
langzaamaan bij hun eigen leerkracht en keken
al even onwennig uit hun ogen.”
Toen alle groepen compleet waren sprak Thea
de leerkrachten en de kinderen toe. Daarna
mochten twee leerlingen het nieuwe bord
onthullen.
“Na de onthulling kreeg iedereen een koekje in
de vorm van een ster. Het was een klein gebaar,
maar toch mooi om samen even stil te staan bij
de start van de nieuwe school. En daarna was
het snel weer over tot de orde van de dag. Die
onwennige blik van de leerlingen was aan het
eind van de dag helemaal verdwenen!”
Over de naam De Vijf Sterren
De Vijf Sterren is de naam van de nieuwe basisschool, en tegelijk ook de naam van het Kindcentrum dat in
maart 2014 van start gaat. In het Kindcentrum vindt u basisschool De Vijf Sterren en Kinderopvang De Vijf
Sterren. De Kinderopvang bestaat uit dagopvang, voorschool en buitenschoolse opvang, allemaal
georganiseerd door TintelTuin.
Waarom is er gekozen voor de naam ‘De Vijf Sterren’? Vijf Sterren staan voor de hoogste kwaliteit: in dit geval
voor goed onderwijs en voor stralende kinderen. Het onderwijs en de zorg zijn erop gericht om het beste uit de
leerlingen te halen. De school en de kinderopvang doen het samen. Een ‘doorlopende leerlijn’ wordt dat wel
genoemd. Dat betekent dat er een goede afstemming is tussen de activiteiten op de voorschool, het
kinderdagverblijf, de basisschool en de naschoolse opvang. Het biedt kinderen de juiste basis om zichzelf en
hun talenten te ontdekken en volop te ontwikkelen.

BSO De Kimme
Sinds eind augustus heeft BSO De Kimme van TintelTuin onderdak in
het gebouw van de basisschool De Vijf Sterren. Als de basisschool gaat
verhuizen naar het nieuwe gebouw verhuist de BSO mee. De
openingstijden van de BSO zijn maandag tot en met vrijdag van 14.00
tot 18.30 uur. Tijdens vakanties en vrije dagen is er opvang van 8.30 tot
18.30 uur.
De Kimme heeft daarnaast een kinderdagverblijf, momenteel nog op
een locatie aan de Wildrijkstraat. Het kinderdagverblijf verhuist in
maart 2014 ook mee naar het nieuwe gebouw. Vanaf dat moment kunnen we echt uiting gaan geven aan het
gezamenlijk aanbieden van onderwijs en opvang. Locatiemanager Ineke van der Haak van de buitenschoolse
opvang is nu al druk bezig haar programma met de school af te stemmen. De school zorgt er intussen voor dat
de activiteiten van de BSO ook al in de ouderkalender staan. Zo kunt u al een beetje zien, wat de gedachte is
achter het Integrale Kind Centrum De Vijf Sterren.
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