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Beste ouders,
Inhoud:
- Studiedag
- Tweede peuterspeelgroep
- Project
- Passion4kids
- Uitnodiging ouders groep 7 en 8
Studiedag
Morgen, vrijdag 21 februari, staat er een studiedag gepland.
De kinderen van groep 1 t/m 8 zijn morgen vrij. De peuterspeelgroep gaat morgen wel door.
Tweede peuterspeelgroep
Na de vakantie starten we met een 2e peuterspeelgroep. We hebben nu regelmatig te maken met een
wachtlijst en die hopen we op die manier te voorkomen. De leiding over die groep ligt bij Christie
Slingerland. Zij is bekend op kindcentrum Margriet, want ze heeft hier eerder de peuterspeelgroep
gedraaid. We wensen Christie veel succes met de kinderen.
Project
In maart gaan we weer starten met het jaarlijkse project. Dit jaar heeft het te maken met kunst en zal er in
elke groep een museum gemaakt worden. Dat wordt voor elke groep een leuke uitdaging.
Het project wordt, evenals vorige jaren afgesloten met een kijkavond voor ouders en kinderen.
Die avond staat gepland op 26 maart. We hopen dat veel ouders met hun kind komen kijken naar de
musea in alle groepen.
Passion4kids op 8 april
U en uw kind(eren) zijn van harte welkom!
Auditie doen voor de hoofdrollen, muziek kiezen, koor samenstellen, studio boeken, filmlocaties
vastleggen, sponsors werven, repeteren… De voorbereidingen voor Passion4kids van PIT kinderopvang &
onderwijs zijn in volle gang. Op woensdag 8 april 2020 vindt dit unieke muziekevenement - naar het
voorbeeld van de bekende tv-productie The Passion - voor de zesde keer plaats.
Dit jaar zorgt christelijk kindcentrum De Rank ervoor dat Heerjansdam de primeur heeft: het veld achter de
Dorpskerk vormt het toneel van Passion4kids. Voorafgaand hieraan is de tocht met het verlichte kruis
waaraan kinderen, ouders en andere betrokkenen en belangstellenden kunnen deelnemen.
Net als voorgaande edities belooft het een prachtige vertolking van het Paasverhaal te worden. We willen u
hierbij alvast van harte uitnodigen en u vragen Passion4kids op 8 april 2020 vanaf 18.30 uur (tocht met het
kruis) of 19.30 uur (Passion4kids) in uw agenda te zetten.

Uitnodiging ouders groep 7 en 8
Al jaren werken PIT kinderopvang & onderwijs en het Develstein College intensief samen om kinderen een
zo goed mogelijke overgang van basis- naar voortgezet onderwijs te laten maken. Resultaten van deze
samenwerking zijn onder andere een doorgaande leerlijn op het gebied van rekenen en voor
meerbegaafden, vakantietalen en Engelse les. De kinderen plukken daar de vruchten van.
Omdat u als ouder een belangrijke partner bent in ons werk voor de kinderen, willen we ook u laten
ervaren wat de meerwaarde kan zijn van de samenwerking tussen onze organisaties. We nodigen u dan ook
van harte uit voor de inspirerende en hilarische theatervoorstelling door het theatercollectief DNL Geen
mobieltjes aan tafel #@!’. Bereid u voor op een entertainende avond over social media, privacy en gamen.
Niet alleen herkenbaar, maar ook verrassend!
Over de voorstelling
Internet is overal en kinderen besteden er veel tijd aan. Hoe begeleidt u uw kind hierin, in deze snel
veranderende tijd? Wat moet u als ouder eigenlijk allemaal weten? Moet u meer controleren, afspraken
maken of juist vaker praten? U krijgt praktische tips om het soms stroeve contact met uw online-kind te
herstellen. Een must voor elke ouder in dit sociale mediatijdperk!
Datum:
maandag 30 maart 2020
Tijd:
van 19.30 tot 21.00 uur (inloop vanaf 19.00 uur)
Locatie:
Develstein College, Develsingel 5, Zwijndrecht
Kosten:
gratis; u krijgt deze theateravond aangeboden door PIT kinderopvang & onderwijs
en het Develstein College
Iets voor u?
U kunt zich tot 14 maart a.s. aanmelden via deze link. In verband met een beperkt aantal plaatsen kunt u
met maximaal twee personen komen. Wacht niet te lang met inschrijven, want we verwachten dat het
onderwerp veel ouders aanspreekt. Uiterlijk 18 maart 2020 ontvangt u van ons bericht of u definitief bent
aangemeld of op de wachtlijst staat. Meer informatie en reviews over de theatervoorstelling kunt u vinden
op: https://www.dnltheatercollectief.nl/ouders/ouderavond-sociale-media/
Volgende nieuwsbrief : donderdag 12 maart 2020
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Maandag 24 februari – vrijdag 28
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