Kind Centrum RUINERWOLD

Tarieven kinderopvang met ingang van 2020
Met ingang van het nieuwe kalenderjaar zijn, zoals jullie inmiddels weten, ook onze tarieven
aangepast in verband met stijgende kosten. Op 13 november 2019 hebben we hierover
gesproken met de oudercommissies en zij hebben een positief advies gegeven.
Ten aanzien van de tarieven blijft Wolderwijs de laagste tarieven in de omgeving hanteren
en met de uurprijs blijven we onder het maximale tarief van de belasting zitten, zodat jullie
het totale bedrag op kunnen geven bij de belasting. Dit prijsverschil kan behoorlijk oplopen.
Verbouwing:
De verbouwing die we in de zomervakantie zijn gestart, is nu helemaal achter de rug. Het
verlengen van de keuken liet nog het langst op zich wachten. De rust is nu echt weer
gekeerd. Een groot compliment voor Kristel, Linda en Sylvia. Zij hebben vooral tijdens de
verbouwing gewerkt en de omstandigheden waren toen uiteraard niet optimaal. Het moet
echter eerst minder worden, voordat het beter wordt.
Het is prachtige geheel geworden, waarin de kinderen veel meer ruimte hebben. Voor de
dames zijn de werkomstandigheden er ook behoorlijk op vooruit gegaan. We zijn er zeer
tevreden mee. Op 6 januari, de eerste schooldag van 2020 is er voor de ouders van de Dissel
en voor ouders van de kinderopvang een inloop om de schitterende ruimte te bekijken en is
er meteen ook de gelegenheid om het nieuwe kleuterlokaal van groep 2 te bekijken en de
unit waarin groep 4 wordt gehuisvest. Er staat dan ook een kopje koffie of thee met iets
lekkers voor jullie klaar.
Buurtkamer:
De peuters hebben de buurtkamer bezocht om samen met de ouderen kerstbakjes te
maken. Zowel de kinderen als de volwassenen hebben enorm genoten. Geweldig om jong en
oud zo naast elkaar aan het ‘werk’ te zien.

Sinterklaas:
De goede Sint heeft wederom een bezoek aan KC Ruinerwold gebracht. Na de hartelijke
ontvangst door de kinderen op het schoolplein achter de school heeft hij eerst het KDV en
de peuters bezocht. Op verzoek van Doomijn heeft hij daar deze keer geen bezoek gebracht.
Daarna bracht hij een bezoek aan de kinderen van groep 1/2 en 3/4. Tenslotte werd er nog
even flink in de bovenbouw van de Dissel met pepernoten gestrooid.

Kerst 2019
Vandaag vieren we weer gezellig met z’n allen het kerstfeest in de groep. Ieder jaar kijken
we er weer naar uit. Wanneer je door het KC wandelt, loopt het water je in de mond
vanwege de heerlijke geuren van al het eten. Best wel een luxe eigenlijk. En dan nog al die
kinderen in hun beste kerstkleding. Fantastisch om te zien.
Schoolplein:
Jullie hebben ongetwijfeld gemerkt dat we toch een start gemaakt hebben met het
vergroenen van het schoolplein. Met behulp van groep 8 is er al een strook vrijgemaakt voor
beplanting. Gezien de nog beperkte financiële middelen (gemeente moet nog beleid voor de
IKC’s maken) kunnen we nu nog niet al te veel doen. De volgende fase is het
kleuter/peuterplein. Het grote speeltoestel is verkocht aan de speeltuinvereniging. Daarvoor
in de plaats komt in eerste instantie een speelheuvel met glijbaan en een kleine schommel.

Ook zal er een grasmat aangelegd worden. Daarnaast willen we daar meer schaduw creëren.
Wolderwijs Kinderopvang heeft aangegeven hier aan mee te willen betalen. In het voorjaar
hopen we dit gereed te hebben.
Kinderopvang algemeen:
Op een IKC ( school en opvang) leren, ontwikkelen en spelen kinderen van alle leeftijden.
Ook tijdens de naschoolse uren. Ons doel is om meer diepgang te brengen in het aanbod.
We hebben gesprekken gehad met Scala om Wolderwijs-breed een activiteitencarrousel
neer te zetten. KC Ruinerwold gaat starten met een pilot. Wat we gaan doen en hoe we
dit gaan organiseren horen jullie nog van ons.
Buitenschoolse opvang:
Wist u dat:
•
•
•
•
•

de BSO al een aantal weken verhuisd is naar de tussenruimte en het speellokaal.
de 4 en 5-jarigen hun drink- en eetmomenten nu op maandag, dinsdag en
donderdag in 1 van de 2 kleuterlokalen hebben.
ze nu gebruik maken van de achteringang van de school.
de tassen en jassen opgehangen worden aan de kapstokken van de Dissel.
de samenwerking heel prettig verloopt.

Wie werken er op de BSO:
Linda: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag om de week
Diana: maandag, dinsdag & donderdag
Niek: vaste dagen: woensdag & vrijdag om de week, de andere dagen wisselen
Marjorie: donderdag (sport)
Nerissa: dagen wisselen

Sinterklaas op de BSO
Wij hebben enkele prachtige groepscadeaus gekregen. Deze werden door de kinderen goed
ontvangen en er werd direct mee gespeeld. Voor de 4+ kinderen stond er een mooi
parcours klaar om een heus pietendiploma te halen. Voor de 7+ kinderen werd er later op de
middag onder leiding van juf Marjorie een leuke quiz gedaan, welke heel fanatiek gespeeld
werd. Zie de foto’s voor de sfeer.

Activiteiten
Deze maand hebben we weer allerlei activiteiten. Deze staan in het teken van kunst en van
Kerst. We zijn al 2 keer met 8 plussers naar de Westerbergen in Echten geweest om te
schaatsen. Wat een plezier hebben de kinderen gehad!

Namens het team van KC Ruinerwold wensen we jullie hele fijne feestdagen en een
fantastisch begin van het nieuwe jaar.

J. Scheper

