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Beste ouders, verzorgers, 
 
Nu Sinterklaas weer vertrokken is zijn alle ogen gericht op het einde van het jaar. Op de BSO, de voorschool,  
het kinderdagverblijf en de basisschool bereiden de kinderen zich voor op de Kerstvieringen. We staan er dit 
jaar allemaal even bij stil dat het de laatste keer is dat we Kerst vieren op aparte locaties. Volgend jaar rond 
deze tijd zitten we onder één dak in ons nieuwe Kindcentrum De Vijf Sterren. Er ligt een spannend jaar voor ons 
van verhuizen, samenwerken, onze opvang en ons onderwijs op elkaar afstemmen. We kijken er naar uit om dit 
in het nieuwe jaar samen met u vorm te geven! 
 
In deze nieuwsbrief krijgt u de laatste stand van zaken op de bouwplaats, leest u over de activiteiten die we nu 
al samen ondernemen en vertellen we meer over het buitenterrein bij het nieuwe gebouw. De vorige keer zag 
u al een plaatje van de speelplaats. Dit keer meer aandacht voor de zes ‘ondersteboven bomen’ die daar 
komen te staan. 
 
Bíjna klaar: feestelijke opening op 7 maart. 
Het nieuwe gebouw is bijna, bíjna klaar. Op 19 december wordt het opgeleverd. De bouwlieden voeren nu nog 
de laatste werkzaamheden uit. Van de buitenkant gezien is het gebouw eigenlijk al helemaal gereed. Al is het 
nog wat kaal nu het buitenterrein nog helemaal ingericht moet worden. Op de foto’s ziet u hoe het er nu 
uitziet.  

 
Begin maart vindt de verhuizing van onze organisaties naar het nieuwe gebouw plaats. Op 7 maart is de 
feestelijke opening. Een speciale openingscommissie houdt zich hiermee bezig. We kunnen nog niets 
verklappen over het programma, maar het belooft een spectaculair geheel te worden. 
 
Activiteiten Kindcentrum 
Al zitten we nog niet allemaal onder hetzelfde dak, we organiseren als Kindcentrum toch al een aantal 
gezamenlijke activiteiten. Dit keer lichten we er twee voorlichtingen uit. 
 
Voorlichting Gezond eten en drinken 
Op maandag 16 december is er een voorlichting in de huiskamer van de voorschool, voor de ouders van de  
voorschool en de basisschool. De voorlichting gaat over gezond eten en drinken en wordt gegeven door Paul 
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van Opdorp. Hij is gezondheidscoach bij de GGD. Hij adviseert over wat wel en niet gezond is en hoe u uw kind 
kunt helpen om gezonde keuzes te maken. De eerste groep ouders is uitgenodigd om 10.30 uur, en de tweede 
groep om 12.00 uur. U bent allen van harte welkom! 
 
Bijeenkomst ‘snap je kind’ 
Op dinsdag 10 december was er een bijeenkomst voor alle ouders van het Kindcentrum, met als titel ‘snap je 
kind’. Veel ouders vinden het belangrijk om te weten wat en hoe hun kind leert. De manier waarop kinderen 
tegenwoordig taal en rekenen leren is vaak anders dan vroeger. Denk bijvoorbeeld aan hakken en plakken, 
splitsen, deelwoorden en bussommen. Tijdens de bijeenkomst zijn alle ouders geïnformeerd over het 
lesaanbod op de voorschool en in groep 1 t/m 8. Als u als ouders weet wat uw kind leert, kunt u het thuis beter 
steunen en vooruit helpen. De leerling voelt zich dan begrepen en ontwikkelt zich beter. Was u niet bij de 
bijeenkomst en wilt u graag meer weten? Kijk dan eens op www.snapjekind.nl, of neem contact op met juf 
Nathalie Nijeman. 
 
Zes ondersteboven bomen op het speelterrein 
We schreven al eens over het nieuwe speelplein en alle avontuurlijke speelmogelijkheden die er komen. Eén 
van de verrassende klimtoestellen die gemaakt worden zijn de ondersteboven bomen. Er komen er zes van op 
het nieuwe plein bij het Kindcentrum. 
 
Ondersteboven bomen zijn, zoals de naam al zegt, letterlijk bommen die op de kop in de grond worden 
geplaatst. De firma die de toestellen gaat maken zoekt daar bomen voor uit met een goede diameter, 
waarschijnlijk eiken. Die worden dan bij de stam afgezaagd en gladgeschuurd. De timmermannen zagen de 
scherpe randen eraf  en verwijderen de boomschors. Alle uitstekende delen worden afgerond. Zo bestaat er 
geen gevaar voor schaafwonden of splinters. Daarna worden de bomen met de takken in de grond geplaatst. 
Elke tak wordt met een diepe schroef stevig in de grond bevestigd. Op het plaatje ziet u hoe dat werkt: 
 

Ons speelterrein is de eerste plek waar ondersteboven bomen komen te staan. Het is een heel nieuw concept. 
Het is de bedoeling dat de kinderen in de bomen kunnen klauteren en klimmen. Ze kunnen er ook hutten in 
bouwen. Uiteraard voldoen de bomen aan alle veiligheidseisen die aan dit soort speeltoestellen gesteld 
worden. 

 
Vanaf deze plek wensen wij u hele fijne feestdagen en alle goeds voor 2014! 


