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Kindcentrum De Havelt wenst alle kinderen, ouders, opa’s, oma’s
en andere betrokkenen een geweldig en super 2019!
We hopen dat jullie allemaal hebben genoten van een hele fijne kerstvakantie.

Kindcentrum De Havelt heet van harte welkom…
Eind vorig jaar zijn Daan Walters en Odin Zijlmans
gestart op het peuterwerk. Job Verbakel en Niek
Schepers zijn in november gestart in groep 1 en deze
week zijn Dex Smits en Thomas van Katwijk officieel begonnen bij de kleuters.
We heten deze zes stoere kanjers van harte welkom en wensen hen een geweldige fijne tijd toe
op De Havelt.

Maar helaas moeten we ook afscheid nemen…
Want onze pedagogisch medewerkster Silvia van
de Berk heeft een andere baan gevonden. Per 1
februari gaat zij werken bij ‘De Ontdekking’ in
Gemert. Voor ons jammer, voor Silvia een nieuwe uitdaging. We hebben Silvia leren kennen als
een zeer betrokken, vrolijke en enthousiaste collega. Natuurlijk vinden we het jammer dat Silvia
ons gaat verlaten, maar begrijpen en respecteren haar keuze. Eind volgende week nemen we al
afscheid van haar, aangezien Silvia nog enkele ‘vakantiedagen’ heeft staan. Meer info hierover
volgt nog voor de desbetreffende ouders van de opvang.

Natuurlijk zijn we direct op zoek gegaan naar…
Een vervanger voor Silvia. Maar we zijn niet alleen
op zoek naar een pedagogisch medewerker voor
de opvang, maar ook naar een onderwijs assistente
voor groep 1/2. Uitbreiding van personeel heeft
altijd een behoorlijk kostenplaatje en dit moest
natuurlijk besproken worden met GOO. We zijn zeer blij dat GOO ons de financiële ruimte heeft
gegeven extra handen te mogen aannemen in de kleuterklas. Zeker omdat deze groep in maart
nog met enkele kinderen wordt uitgebreid.
Gisteren is er een vacature uitgegaan met een vacature voor de opvang en de ondersteuning in
groep 1/2. Onze voorkeur hierbij is de invulling van beide vacatures door één persoon. Dit zou
een mooie verbinding betekenen tussen het peuterwerk, de opvang aan de jongste kinderen en
het kleuteronderwijs.
Concreet betekent dit dat in de ochtend onze nieuwe collega met name meehelpt in de
kleutergroepen en in de middagen in de opvang. Juffrouw Donja en juffrouw Trudy zullen hierbij
de eindverantwoording houden in groep 1/2. Ook zal hierdoor juffrouw Daisy meer beschikbaar
blijven in groep 3/4. Dus meer mogelijkheden in begeleiding aan en aandacht voor de kinderen.
Meer info hierover volgt!
En verder zijn we op zoek naar……
Het overblijfteam (TSO) van Kindcentrum de Havelt is dringend op zoek naar extra ondersteuning
op de maandag en de donderdag. Aan deze taak van overblijfhulp zit een vrijwilligersbijdrage
gekoppeld.
Is dit iets voor jou? Kun jij de maandag en/of de donderdag?
Hebben wij je interesse gewekt en wil je meer informatie neem dan contact op met de
coördinator van de TSO: Linda Leenders, tel.nr. 0614504542.

Nieuwe kerstbomen voor kerst 2019
Na een zeer gezellige kerstmarkt werd de opbrengst uiteraard direct geteld. Na aftrek van
ingekochte knutselmaterialen bleek een zeer mooi bedrag over van € 619,90.
Op 27 december, derde kerstdag, gingen we meteen op jacht. Doel was een aantal mooie
afgeprijsde kerstbomen op de kop te tikken.
Voor € 617,35 😊 kochten we 8 mooie kerstbomen voor de klaslokalen en de opvang en een
schitterende boom (maar liefst 270 cm
hoog) voor bij De Kuil.
Ook verzamelden we samen met de
kinderen en hun ouders een mooi
pakket aan levensmiddelen bij elkaar.
Vele alleenstaanden en gezinnen
hebben we hiermee blij kunnen maken
en een steuntje in de rug kunnen geven
deze kerst.
Iedereen bedankt voor uw bijdrage. Ook
dank aan de oudervereniging voor hun
hulp bij de organisatie van de
kerstmarkt, de versiering in het gebouw
en de verzorging van de catering.

Vrijdag spectaculaire show Mad Science op De Havelt
A.s. vrijdag gaan alle kinderen een leuke show vol experimenten beleven van Mad Science. Mad
Science is een organisatie die kinderen in aanraking brengt met techniek, de toekomst en
scheikunde. Middels een show vol proefjes worden kinderen enthousiast gemaakt over techniek
en alles wat er mee samenhangt.
Experimenteren met de gekke professoren van Mad Science
Binnenkort komt Mad Science een wetenschap & techniek cursus verzorgen op De Havelt, waar
de kinderen van groep 3 t/m 8 zich voor kunnen inschrijven.
De kinderen gaan tijdens deze workshops aan de slag met talloze experimenten, activiteiten en
demonstraties. De lessen liggen dicht bij de belevingswereld van de kinderen en stimuleren een
onderzoekende leerhouding.
Wie gaat er mee op avontuur in de wondere wereld van Wetenschap in Beweging? Maak kennis
met het mysterie van chemische wetenschap en ontdek verschillende soorten mengsels. Duik in
de wereld van de Ozobots en coderen. Experimenteer met energie en ga op zoek naar
superkrachtbronnen. Dit zijn zomaar een paar onderwerpen die tijdens de lessen voorbijkomen.
Krijg je er al zin in?
Kinderen krijgen op deze manier een positieve kijk op wetenschap & techniek en beseffen beter
hoe het de wereld om hen heen beïnvloedt. Observeren, analyseren en conclusies trekken zijn
immers belangrijke vaardigheden, voor nu en later. Na iedere les krijgen de kinderen materialen
en informatie mee naar huis om thuis verder te leren en experimenteren.
De activiteiten vinden plaats in op Kindcentrum De Havelt.
Data van de cursus:
Woensdag 6-2-2019
Woensdag 13-2-2019
Woensdag 20-2-2019
Woensdag 27-2-2019
Woensdag 13-3-2019
Woensdag 27-3-2019
Starttijd: 12:45 (lessen duren 1 uur)
Inschrijven kan via
inschrijven.mad-science.nl
Inschrijftermijn loopt tot en met: 25
januari 2019
Deelname bedraagt € 72,50 per kind,
incl. goodies, leskaarten en Mad
Science polsbandje.
Alvast veel plezier!

Een superdag bij de opvang in de kerstvakantie
We hebben in de kerstvakantie een super leuke combi-dag gehad met de dagopvang en de BSO.
In de ochtend maakten we met glitterverf en een wc-rolletje mooi vuurwerk. Lekker ontdekken
en mooie vuurwerkpijlen maken. De kinderen van de BSO en dagopvang deden hier super hard
hun best voor. De resultaten waren prachtig. We luiden 2019 dan ook spetterend in.
Na de middag zijn we met de BSO gaan bowlen. De ogen van Lena, Tom, Thijs en Roos glommen
van pret. Wow, dat was toch wel erg leuk! In de auto van Ellen richting Boekel naar het Nia Domo
klonk: “Whoehoe hoppa, zelf
kijken en nadenken welke
maat schoenen heb ik
eigenlijk?” De schoenen vielen
groot uit, dus weer een maat
kleiner aan. Daar gaan we op
zoek naar onze ‘Glow in the
dark-baan’.
We hadden de grootse lol! De
ballen rolden over de baan. De
kegels vlogen rond. “Wie gooit
een strike?” De grotere
kinderen hielpen de kleinere
kinderen. Prachtig om te zien.
Het was een superdag!

Agenda
11 januari
18 januari
23 januari
25 januari

Show Mad Science
Spelletjesochtend 3 groep 1/2
Voorleesontbijt
Maandafsluiting 3

Wist u dat?
 A.s. vrijdag de Jumbo langskomt?
 Wij dan te horen krijgen welk spaarbedrag door u verzameld is?
 Wij voor dit bedrag dan leuk spelmateriaal mogen uitzoeken?

