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Beste ouders/verzorgers,
Via deze nieuwsbrief willen wij u informeren over de zaken die er momenteel spelen bij peuterspelen De
Piramide

Nieuwe werkwijze
Verticale doorgaande lijn: van peuterspelen/kinderdagverblijf naar de basisschool en VVE
Zoals u weet zijn TintelTuin en Stichting Agora het afgelopen jaar een pilot gestart om te komen tot een
verregaande samenwerking tussen opvang en onderwijs op de Piramide en kdv de Koppoter.
De professionals van kdv de Koppoter en de Piramide hebben het afgelopen jaar hard gewerkt in
werkgroepen m.b.t. een doorgaande leerlijn, een beleid, een front office, een veiligheidsplan en een beleid
voor spelen en pesten.
Uit deze werkgroepen zijn adviezen gekomen, en twee van deze adviezen gaan we aankomend schooljaar
uitproberen, dat zijn het advies over de warme overdracht en de VVE methode.
Als uw kind/kinderen bijna 4 jaar is/zijn dan volgt er voor u als ouders/ verzorgers een drukke periode aan.
U krijgt een eindgesprek op peuterspelen en/of kdv en er volgen startgesprekken op school en op de BSO (
als u kind/kinderen hiervoor heeft opgegeven.)
Dit betekent voor u 2/3/4 gesprekken waar het feitelijk over hetzelfde gaat en wat voor u ook tijdrovend is.
In de Piramide en kdv de Koppoter gaan we dat dit jaar anders organiseren, dit noemen wij een warme
overdracht bij de overgang van peuters naar de basisschool.
Dit doen we zodat de drempel naar de basisschool voor een 4jarige laag blijft en de scheidslijn tussen opvang
en school vervaagt. Hierdoor neemt het gevoel van veiligheid voor de kinderen toe, omdat zij in een
vertrouwde omgeving opgroeien waar dezelfde waarden en normen gehanteerd worden en bovendien kennen
ze de medewerkers.
Bijna 4 jarigen zullen samen met de professionals van peuterspelen en kinderdagverblijf de Koppoter al vaker
een klein bezoekje brengen aan groep ½ van school.
U zult zoals hierboven uitgelegd als ouders/verzorgers nog maar 1 gesprek hebben: het start/eind gesprek.
Bij dit gesprek zullen aanwezig zijn de ouders/verzorgers, de mentor van het kind (pm PS/KDV) en de
toekomstige mentor ( leerkracht school) waarbij het kind in de groep geplaatst wordt.
Als het kind ook naar de BSO gaat dan zit de toekomstige mentor van het kind ook bij het gesprek. Dit
gesprek vindt onder schooltijd plaats en duurt een maximaal 30 minuten.
Wenda of Yvonne neemt contact met u op om een afspraak te maken voor een start/ eind gesprek mocht uw
kind bijna 4 jaar worden.

We hebben weer plek!
De dinsdagmiddag gaat per dinsdag 9 oktober sluiten, de donderdagmiddag blijft voorlopig nog intact.
Op dit moment hebben we op alle dagen plek. Hoort zegt het voort!
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Contact met locatiemanager
We horen diverse geluiden over de slechte bereikbaarheid van onze afdeling relatiebeheer, op deze afdeling
werken 2 medewerkers voor Peutertuin waarvan er een langdurig ziek is geweest en nu aan het re-integreren
is. Dit neemt niet weg dat het vervelend is dat u niet naar wens bent geholpen.
De afdeling is elke werkdag bereikbaar van 9 tot 13.00 uur en ook via onze website www.tinteltuin.nl kunt u
met onze medewerkers een chat beginnen.
Mocht u, om welke reden dan ook niet naar wens zijn geholpen, bel of mailt u dan met mij. Mijn gegevens en
werkdagen staan onderaan deze nieuwsbrief.

Thema Kinderboekenweek
Woensdag 3 oktober start de Kinderboekenweek. Dit jaar is het thema ‘vriendschap’ – ‘Kom erbij!’
In deze weken zullen wij o.a. de volgende activiteiten aanbieden:







Donderdag 4 en vrijdag 5 oktober
Opa en oma ochtend
Alle opa’s en oma’s zijn vanaf 10.30 uur tot het einde van harte uitgenodigd om samen te
lezen, ook mag het favoriete kinderboek worden meengenomen.
Op donderdagmiddag is dat vanaf 14.15 uur.
Mochten de opa’s/ oma’s niet kunnen, is ook andere familie welkom. ( bijv. oppas, tante,
grote broer/zus)
Vrijdag 12 oktober ouderochtend met als thema Kinderboekenweek, interactief voorlezen
van 10.30 – 11.30 met onze voorlees consulente Lottie Sluik
Let op: aanmelden gewenst bij mij of Wenda/ Yvonne.
Voor ouders wiens kinderen een VVE plaatsing hebben is deze ochtend
verplicht.
Groepen 7 en 8 komen voorlezen

My album voor de foto’s
Op dit moment hebben we problemen met het inloggen. Zodra we weer online zijn hoort u dit van ons.

Peuters maken muziek i.s.m. Fluxus
Muziek maakt school
Muziek maakt school is 7 jaar geleden ontstaan vanuit een overtuiging dat alle kinderen recht hebben op
muziek.
Het docententeam van Muziek maakt school bestaat uit circa 50 gekwalificeerde docenten.
Waarom
De werkwijze van Muziek maakt school is grotendeels geïnspireerd door de muzikale
filosofie van de Hongaarse componist Zoltán Kodály (1882-1967).

“Culture cannot be taken over like an apartment, furniture or clothing.
Each generation has to study it and experience it afresh.” – Zoltán Kodály
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Alle aspecten van de muziek (toonhoogte, ritme, improvisatie, compositie, notatie, tactus en coördinatie)
komen aan bod. Het innerlijk gehoor en voorstellingsvermogen wordt ontwikkeld.
Muziek maakt school gaat ervan uit, en dat is inmiddels ook wetenschappelijk bewezen, dat bijna alle
kinderen muzikaal geboren worden. Als deze muzikaliteit niet wordt aangesproken, geprikkeld en ontwikkeld,
dan verliezen kinderen dit talent. Muziek maakt school wil dit helpen voorkomen.
Peuters maken muziek
Muziek maakt school heeft een lessenreeks ontwikkeld speciaal voor peuters, dat nu ook uitgevoerd gaat
worden bij ons. Dit aanbod heeft een aansluiting op scholen waar wij de muzieklessen verzorgen, zoals in de
groepen 1 t/m 8.
A.s. maandag 1 oktober komt Berend van Halsema 10 weken lang bij ons van 11.00 – 11.30 uur
Vanaf Dinsdag 9 januari komt Berend van 9.00 – 9.30 uur.
Dinsdagavond 6 november organiseren wij i.s.m. Fluxus een ouder avond van 19.15 – 20.45 uur over dit
geweldige muziek project.

Voor in de agenda
- Maandag 1 oktober en dinsdag 2 oktober koffie/thee inloop van 8.45 – 9.15 uur
- Maandag 1 oktober start Peuters maken muziek ( 10 weekse cyclus)
- Donderdag 4 oktober en vrijdag 5 oktober opa/oma dagen 10.30 uur in de ochtend en 14.15 uur in de
middag.
- Vrijdagochtend Ouder ochtend van 10.30 - 11.30 over het belang van voorlezen > opgeven gewenst bij
Karina/ Wenda/ Yvonne.
- Dinsdag 6 november verwachten wij alle ouders voor de ouder avond van 19.15 – 20.45 uur i.s.m. Fluxus
over ons geweldige muziekproject.

For in the agenda
- Monday, October 1 and Tuesday, October 2 coffee / tea walk-in from 8.45 - 9.15
-Monday, October 1 start Toddlers make music (10 week cycle)
-Thursday 4 October and Friday 5 October Grandpa / Grandma days 10.30 in the morning and 14.15 in the
afternoon.
-Friday morning Early morning from 10.30 - 11.30 about the importance of reading aloud> giving up desired
at Karina / Wenda / Yvonne. – Tuesday
- November 6, we expect all parents for the parent evening from 19.15 - 20.45 i.s.m. Fluxus about our great
music project.

Karina Knaap
Locatiemanager PS en BSO de Piramide
Werkdagen: ma tot 11.30 uur – dinsdag gehele dag en donderdag tot 14.30 uur
Telefoonnummer: 06-12882424
E-mail adres: k.knaap@tinteltuin.nl

