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Tweede Pinksterdag, alle kinderen zijn vrij
Spreekuur schoolmaatschappelijk werk, 8.30 uur (telefonisch)
OV vergadering, 20.00 uur
Papiercontainer
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Inschrijven broertjes en zusjes
Wilt u broertjes/zusjes van uw kinderen tijdig inschrijven? Dan kunnen wij rekening houden
met instroom en de wenperiode tijdig inplannen.
Het aanmeldformulier kunt u downloaden van de website of afhalen bij de
administratie/directie.
https://debontetol.nl/downloads/
Nieuwe directeur
De procedure voor een nieuwe directeur voor onze school loopt, we hopen u hierover op korte
termijn meer te kunnen vertellen.

Terug naar school
Wij hopen vanaf 8 juni de school weer volledig te kunnen openen voor onze kinderen. Dat betekent
dat wij de geleende laptops en opladers, boeken en werkboeken graag 4 of 5 mei terug zien op
school.

Even voorstellen
Hoi ouders en kinderen,
Ik ben Tessa, 25 jaar en woon met mijn gezin in Delfgauw. In mijn vrije tijd doe ik aan hockey, ben ik
erg fan van koken en heb ik een voorliefde voor (de Nederlandse) taal. Vier jaar geleden studeerde ik
af aan de hbo-opleiding Communicatie, maar het werkveld gaf geen voldoening. Ik miste iets, maar
wat? Al snel kwam ik erachter dat mijn hart bij lesgeven ligt. Ik ben dus vrijwel direct na mijn
afstuderen begonnen aan de verkorte pabo en heb deze begin dit jaar afgerond. Nog geen moment
heb ik spijt gehad van mijn keuze!

Na bijna drie jaar les te hebben gegeven aan kleuters in Rotterdam, is
het nu tijd om dichterbij huis aan de slag te gaan. Voorheen heb ik in
Pijnacker gewoond, dus eigenlijk voelt dit als thuiskomen. De
eerlijkheid en het spontane van kleuters heeft ervoor gezorgd dat ik
'gezwicht' ben voor het jonge kind. Ik kijk daarom erg uit naar de
leuke en leerzame momenten die ik met groep 1/2b ga beleven.
Hopelijk is er, gezien de omstandigheden waarin wij nu moeten leven
en werken, snel een moment om elkaar beter te leren kennen. Een
nieuw gezicht voor de klas is toch altijd spannend.
Tot 1 juni!
Groet,
Tessa van de Griendt

Kindercentrum ZieZoo en De Bonte Tol
Zoals u misschien al weet verzorgt ZieZoo al geruime tijd buitenschoolse
opvang vlakbij en in de Bonte Tol. In de Coronatijd hebben we de school kunnen
ondersteunen met de noodopvang. We zijn niet voor niks samenwerkingspartners
en dat is prettig zeker in deze bijzondere tijd.
Even geleden zijn we ook gestart met de peuteropvang op maandag, dinsdag en donderdag van 8.30
tot 11.30 uur. We zullen de eerste periode de peuters opvangen op ons kinderdagverblijf. Zo kunnen
we in groepsverband ontwikkelingsgerichte activiteiten aan bieden. Wanneer we een groepje
peuters hebben, zullen we de peuteropvang aanbieden in De Bonte Tol. We hebben het lokaal in De
Bonte Tol onlangs opgeknapt en het aanbod in materiaal aangepast op de leeftijd van 2-4 jaar.

Samen met De Bonte Tol gaan we werken aan een doorgaande leerlijn en zal de overstap van
peuteropvang naar de kleutergroepen soepel verlopen, de kinderen zijn dan immers al bekend
binnen de school.
Kinderen groeien, zij ontwikkelen zich altijd. Bij ZieZoo spelen de kinderen, waardoor ze ontdekken
en beleven, ook de allerjongsten. Rustig en spelenderwijs wordt elk kind gestimuleerd in een
optimale ontwikkeling. In een huiselijke en vertrouwde omgeving waar een kind zich welkom
en gewaardeerd voelt. Wij werken samen met het onderwijs vanuit onze visie dat zowel leerkrachten
als pedagogisch medewerkers naast de ouder(s) een bijdrage kunnen leveren in de ontwikkeling van
het kind. Bij ZieZoo is het vooral heel gezellig. We zeggen niet voor niets “Waar je groeit met
plezier!”.
Ons team bestaat uit pedagogisch medewerkers en vakkrachten met een eigen specialisatie zoals
pedagogiek, onderwijs, sport en bewegen, kunst, muziek en techniek. Elk team wordt aangestuurd
door een teamcaptain.
Het kind, maar ook de ouder staat bij ons centraal. Een goed contact vinden wij belangrijk, de lijnen
zijn kort.
Bij zowel de buitenschoolse opvang als de peuteropvang hebben we op dit moment plaats!
Mocht u interesse hebben en een informatiebijeenkomst bij willen wonen, inschrijven kan via onze
website www.ziezoo.nl
We hopen uw kinderen snel te zien bij ZieZoo!
Met vriendelijke groet,
Yvette Korporaal
operationeel directeur
Kindercentrum ZieZoo

