NIEUWSBRIEF november 2020
✎ KINDEROPVANG IN DE WIJK WILGENDONK?
Vorige week vrijdag hebben we u informatie gestuurd over de behoeftepeiling die WASKO doet inzake
kinderopvang in onze wijk voor 0 - 4 jarigen.
Wasko heeft veel zin om deze opvang te realiseren in onze wijk maar om te kunnen starten is er een
minimum aantal kinderen nodig. Daarom vragen ze aan geïnteresseerden een behoeftepeiling in te vullen.
Klik hier voor de link.
Of kopieer deze link via de url: :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqMecQL46PCajj5PNnC8cyPJX_0yxJwmDtv_nU-95dzXZASQ/vie
wform?usp=sf_link
Op basis van deze behoeftepeiling inventariseert WASKO of het realistisch is om een dagopvanglocatie te
openen in de wijk Wilgendonk. Graag invullen vóór 17 november 2020.
Let op: U verplicht zich tot niets door deze vragen te beantwoorden.
Deel deze informatie als u andere geïnteresseerde ouders weet.

✎ GGD EN COVID-19
Als iemand in het huishouden van de kinderen en/of een leerling getest is op COVID-19 en een positieve
testuitslag heeft, dan zijn de adviezen van de GGD over de te nemen maatregelen leidend.
De beslisboom die wij in het verleden gedeeld hebben voor het wel of niet brengen van kinderen naar de
kinderopvang/school heeft als uitgangspunt gezondheidsklachten bij het kind. Deze beslisboom gaat niet over
de thuisblijfregels, hierin zijn de adviezen van de GGD leidend.

Uw kind, samen werken we aan onze toekomst!

www.prinsfloris.nl - directie@prinsfloris.nl
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✎ KWINK
In de bijlage vindt u de eerste nieuwsbrief van Kwink. U kunt lezen dat we
ons in de eerste periode van het schooljaar hebben bezig gehouden met de
Gouden Weken. Dit zijn de weken waarin we veel aandacht besteden aan
positieve groepsvorming. U krijgt een inkijkje van hoe we dat gedaan
hebben en alvast een vooruitblik naar wat we gaan doen in de periode tot
aan de kerstvakantie. Veel leesplezier!

✎ OR
Keuken locatie Zuidkil
Hoe leuk zou het zijn wanneer kinderen op school activiteiten kunnen doen als bijvoorbeeld kruidnoten
en koekjes bakken of appelmoes maken. Op dit moment beschikt onze locatie aan de Zuidkil over een
heel kleine keuken met weinig mogelijkheden voor dergelijke activiteiten. Het lijkt ons erg leuk om in de
hal van de school een mooie keuken te plaatsen zodat deze activiteiten mogelijk worden. Tevens hopen
we dat daardoor ook de hal gezelliger wordt en we extra opbergruimte hebben.
Om dit te kunnen uitvoeren is er geld nodig. Daarom willen we de komende tijd allerlei acties houden
om geld in te zamelen. Binnenkort zullen we de eerste actie aankondigen. We hopen natuurlijk dat u
meehelpt om dit doel te bereiken.

✎

NIEUWS VAN DE OPVANG
“PSG Prins Floris” locatie Zuidkil

Vrijdag voor de herfstvakantie is de peuterspeelgroep op locatie
Zuidkil officieel geopend! Ondanks alle beperkingen rondom Corona
hebben we er toch een leuk feestje van kunnen maken. Kent u
iemand die meer informatie wil over onze Peuterspeelgroep of
geïnteresseerd is? Deel gerust de flyer in de bijlage!

✎ KIND OP MAANDAG
Deze herfst lezen we verhalen over het volk Israël dat op weg is naar het beloofde land. We horen over een
paar verkenners die vooruit worden gestuurd en terugkomen met ongelooflijke verhalen: In dat beloofde land
groeien enorme vruchten, maar er wonen ook sterke mensen die hen er nooit in zullen laten. We lezen ook
het verhaal van de profeet Bileam, die op weg gaat omdat de koning van Moab hem gevraagd heeft om een
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vloek uit te spreken over de Israëlieten. Onderweg wordt Bileam toegesproken door zijn eigen ezel, en als hij
in Moab komt, zegent hij Israël in plaats van dat hij het volk vervloekt. Uiteindelijk steken de Israëlieten de
Jordaan over, de grens met het beloofde land. Ze lopen zeven dagen achter elkaar om de stad Jericho heen,
waarna de muren instorten. Stuk voor stuk zijn het prachtige verhalen, waar je helemaal in op kunt gaan als je
ze hoort of leest.
De verhalen spelen zich af in een heel andere wereld dan de onze, maar tegelijk zijn ze altijd weer actueel. Als
je iets heel leuk vindt maar tegelijk ook heel spannend, dan lijk je misschien wel een beetje op die Israëlieten
die het beloofde land verkend hadden. Als je ergens alleen naartoe durft te gaan als iemand met je meegaat,
dan lijk je op het volk dat niet zonder God verder wilde reizen door de woestijn. En als je niet vergeet dat
iemand goed voor jou geweest is, dan lijk je op de mannen die Rachab uit Jericho beschermden omdat Rachab
hen eerder geholpen had.
Het thema van deze weken is ‘Wijs me de weg’. Die vraag stel je aan iemand die jou verder kan helpen. De
bijbelverhalen geven aanleiding om na te denken over de vraag wie dat zou kunnen zijn.

✎ AGENDA
11 november
19 november
23 november
26 november
30 november

Studieochtend groepen 8. De leerlingen van groep 8 zijn vrij.
Pre-adviesgesprekken groepen 8
Pre-adviesgesprekken groepen 8
Schoen zetten leerlingen gr. 1 t/m 4
Administratiemiddag. Alle kinderen zijn vrij vanaf 12:30 uur en eten niet op school.
Voortgangsgesprekken gr. 1 t/m 7
Voortgangsgesprekken gr. 1 t/m 7

Graag willen we u wat uitgebreider een inkijkje geven in onze Kwink lessen. Deze lessen
gaan over sociaal emotioneel leren (SEL). Het aanleren van sociale vaardigheden is hierbij
een belangrijk onderdeel. U krijgt wat specifieker informatie over welke onderdelen
aangeboden worden en op welke manier. In de onder- en middenbouw wordt e.e.a.
verduidelijkt door dieren een bepaalde rol te geven. We willen u graag meenemen in dit
proces zodat u thuis ook gebruik kunt maken van deze technieken.
De start van het schooljaar is een belangrijk moment voor een groep. De eerste weken
bepalen het succes voor de rest van het jaar. Ontwikkelt een groep zich tot een positieve,
neutrale of negatieve groep? Een groep doorloopt verschillende fases. In de eerste periode,
tussen de zomer- en de herfstvakantie, is hier in het bijzonder aandacht voor. Dit noemen
we de gouden weken.

Forming Het is de eerste dag na de zomervakantie. Leerlingen komen binnen en kijken vol
verwondering het frisse lokaal rond. Wat gaat dit jaar brengen? Hoe werkt het in deze klas
en bij deze leraar?
Norming Over gedrag praten als er problemen zijn is niet
zo effectief als preventief gedragsverwachtingen uiten. We
bespreken samen met de leerlingen wat de
gedragsverwachtingen zijn en maken dat zichtbaar in de
klas. In de klas wordt hier ook naar verwezen.

Storming Na een aantal weken heeft de groep een goede basis gelegd en is er een positieve
sfeer. Tot de stormingfase aanbreekt. Ook in positieve groepen niet te voorkomen en horend
bij een gezond groepsproces. In deze fase wordt bepaald wie in de klas de toon zet en wie
meer volgend is. Als je de normingfase goed hebt doorlopen is de sfeer na de stormingfase
weer top!
Performing De fase waarin een positieve groep goed aan het werk kan.
Termination De fase van afscheid, deze fase verloopt vaak wat onrustig
Hieronder vindt u een overzicht van de lessen die gegeven zijn in de Gouden Weken.
Les 1: Kinderen kunnen samen met anderen werken aan een veilige groep.
Les 2: Kinderen weten aan welke groepsafspraken ze zich in school moeten houden
(onderbouw) en weten waarom die afspraken belangrijk zijn (midden- en bovenbouw).
Les 3: Kinderen kunnen positief communiceren (op de manier van Condor; zie hiervoor de
Kwink-thuisles op www.kwinkopschool.nl).
Les 4: Kinderen ontdekken dat anderen soms iets anders willen dan zij (onderbouw) en
kunnen voor een ander en hun groep opkomen (midden- en bovenbouw). Als een ander iets
anders wil dan zijzelf, kan er een conflict ontstaan. Dan kan de oversteektechniek een
handig middel zijn om toe te passen. Als je probeert je in de ander te verplaatsen, kan je het
van de andere kant bekijken en kan er een gezamenlijke oplossing gezocht worden.
Les 5: Kinderen durven eigen keuzes te maken (onderbouw) en kunnen voor zichzelf en/of
een ander kiezen.

In de periode tot aan de kerstvakantie zal er aandacht zijn voor burgerschap en
mensenrechten.
Voor de onder- en middenbouw spelen de verhalen zich af in een fictieve boerderijwereld.
Daarin maken boerderijdieren situaties mee die lijken op gebeurtenissen in onze
samenleving. Voor de bovenbouw wordt een deel van de filmpjes gemaakt in samenwerking
met een toneelschool; een ander deel zijn getekende animaties. Zo zijn de lessen
burgerschap en mensenrechten goed te begrijpen. Burgerschap en mensenrechten kom je
elke dag tegen. De school is hiervoor een ideale oefenplaats. De volgende onderdelen
zullen aan de orde komen.
●
●
●
●
●

Vrijheid en gelijkheid
Macht en inspraak
Identiteit/Diversiteit
Duurzaam en gezond samenleven
Digitaal samenleven

Ik kan
samenwerken aan
een prettige groep

Ik kan opkomen
voor een ander

kalm

eenzaam

Kwink
koelkast
poster

Ik kan mijzelf en een
ander houden aan onze
groepsafspraken

zenuwachtig

Ik durf een eigen
keuze te maken

veilig

T
MEN ENDI
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Probeer onderstaande bingokaart in één week vol
te krijgen. Lukt het iedereen thuis, dan hebben jullie
bingo! Ga dan wat leuks doen met elkaar.

ST
EN

COM
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Ik kan een compliment geven en positief communiceren

gevoelig

Samen bespreken

De juf of meester moet op
school voor een leuke en
veilige groep zorgen.

teleurgesteld

Samen bespreken

huis

Introduceer thuis de complimentendienst. Elke dag
is iemand anders de complimentendienst. Je let die
dag extra op dingen die
goed gaan en geeft de
ander dan een compliment. Bespreek tijdens het
eten wat mooie complimenten waren.

geef
een
compliment

werk samen
aan een
opdracht

Afspraken zijn prima,
maar alleen als ik een
beloning krijg als ik me
eraan houd.

vertel
een grappig
verhaal over
iets wat je hebt
meegemaakt

Samen bespreken

In een groep moet
iedereen leren opkomen
voor zichzelf.
Kwink slag

schrijf een lief
briefje naar
een ander

vraag
iemand
om hulp

De keuze-check
Wat kan ik kiezen?

bescheiden

Ho, ho: moet dat zo?

Groepsafspraken?!
Groepsafspraken
1.

3.

aarzelend

Kwink is een uitgave van

zeg het
wanneer je je
niet fijn voelt

Wat betekent
dat voor mij?

2.

angstig

maak iets leuks
voor een ander

Dit is mijn keuze!
besef
hebben
van jezelf
relati
es
kunne
n
hante
ren

Net als op school zijn er
afspraken waarvan het
fijn is als iedereen zich
eraan houdt. Wat zijn
bij jullie de drie belangrijkste afspraken in huis.
Waarom? Denken jullie
daar hetzelfde over?
Kom tot een gezamenlijke top 3 en schrijf ze op
de poster.

Wat betekent dat
voor de ander?

besef
en
hebb
van de
r
ande

beschaamd

Kom jij wel eens op voor een ander? Wanneer en hoe pak je dat
aan? Wanneer is dat lastig?
Wissel met elkaar deze ervaringen
uit. Als je dat hebt gedaan schrijf
je allemaal een situatie die je lastig
vond op een briefje. Stop de briefjes
in een potje en trek er elke avond
één uit. Deze situatie ga je naspelen. Lossen jullie
de situatie
allemaal op
dezelfde
manier op?
Of juist heel
anders?
Geef elkaar
tips!

kom op voor
een ander

ontspannen

m

an zelf
ag em
en

t

Deze Kwink-slag hoort bij de methode Kwink voor sociaal-emotioneel leren, een uitgave van

prettig

s
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a
m
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De Keuze-check is een techniek die helpt
om even na te denken voordat je een keuze
maakt. Hoe pakt een keuze uit voor jou?
En hoe is dat voor de ander? Leg de Keuze-check aan je ouders/verzorgers uit.
Misschien lukt het om de Keuze-check ook
eens thuis te gebruiken.

aardig

voor inspirerend onderwijs l www.kwinkopschool.nl l Poster 1 van schooljaar 2020-2021

aandachtig

PSG Prins Floris

Geef kinderen de
ruimte om te groeien
Typisch Wasko
• Liefdevolle opvang
• Ondersteuning in opvoeding
• Begeleiding in ontwikkeling
van kinderen
• Ontspanning en mooie
jeugdherinneringen maken
• Speelse voorbereiding op
het basisonderwijs

www.wasko.nl
Dagopvang – Peuterspeelgroep
BSO (Natuur - Sport - Zwem - Vakantie)

Spelend leren, lerend spelen
Op het eerste oog lijkt het er misschien op dat je peuter gewoon naar hartenlust
aan het spelen is maar ondertussen leert het een hoop! Je peuter doet namelijk
veel vaardigheden op. Spelen is leren voor kinderen. Door spel ontdekt je peuter
steeds meer de wereld om zich heen. Spelen is dan ook niet alleen ontzettend
leuk, maar met de juiste begeleiding van onze pedagogisch medewerkers nog
zo veel meer. Zo krijgt je peuter spelenderwijs de ruimte om te groeien.
Ontmoetingsplek

Opbrengstgericht werken

De peuterspeelgroep is een leuke en
uitdagende ontmoetingsplek waar je peuter
vrijuit kan spelen met leeftijdsgenootjes
op de peuterspeelgroep maar ook op
de dagopvang. Je peuter maakt al snel
vriendjes. Je kind ervaart wat het is deel uit
te maken van een groep. Het leert op zijn
beurt te wachten en speelgoed te delen. En
het leert ook: vragen stellen, praten in een
groep, luisteren, rustig in een kring zitten,
zelfvertrouwen hebben, kleine conflictjes
zelf oplossen (met behulp van één van ons),
rekening houden met elkaar en nog veel
meer. Je peuter oefent vaardigheden die op
de basisschool heel bruikbaar zijn. Op die
manier is de overgang naar de kleuterklas
straks een stuk makkelijker voor je peuter.

Opbrengstgericht werken. Dat klinkt wel
heel zakelijk maar eigenlijk is het simpel.
We werken met thema’s en zorgen ervoor
dat spel, taal, rekenen, motoriek en
sociaal-emotionele vaardigheden goed
aan bod komen. We knutselen, bouwen,
experimenteren met water en zand, ja zelfs
met scheerschuim. We zingen, spelen buiten,
lezen voor en eten fruit. Je peuter blijft
gewoon kind en ondertussen ontwikkelt je
peuter zich op een ongedwongen manier.
Tijdens een spel stellen we vragen en
benoemen de spelmaterialen, kleuren of
inzichten zoals groter of kleiner dan, hoger
of lager.

Op de ontmoetingsplek heeft je kind
uitdagend spelmateriaal in verschillende
speelhoeken zowel binnen als buiten.

We kijken hoe je peuter zich ontwikkelt en
wat het nodig heeft om verder te groeien.
We bespreken dit regelmatig met je als ouder.
Ook signaleren we als je peuter eventueel
extra ondersteuning of externe hulp nodig
heeft. Hier besteden we dan aandacht aan.

Vroeg- en voorschoolse
educatie (VVE)
Om je peuter goed voor te bereiden
op de basisschool gebruiken we
ontwikkelingsgerichte VVE-methodes.
Wanneer de ontwikkeling van je peuter extra
aandacht nodig heeft, dan kun je een VVEindicatie krijgen. In dit geval mag je peuter
vier dagdelen komen in plaats van twee.
De extra uren die nodig zijn worden door de
gemeente Papendrecht vergoed.
De gemeente bepaalt welke kinderen in
aanmerking komen voor VVE. Voor deze
kinderen geeft de gemeente een indicatie.
Dit loopt via het consultatiebureau (CJG).

Samenwerking tussen
peuteropvang en basisschool

gymmen samen, we spelen gezamenlijk buiten
of kijken met z’n allen naar een voorstelling.
PSG Prins Floris volgt de christelijke identiteit
van de basisschool.

Elke peuter is welkom!
Werken jij en je partner allebei? Dan is je peuter
vanaf 2 jaar welkom. Je komt dan eventueel in
aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Werk
je niet? Of werkt slechts één van de ouders/
verzorgers? Ook dan is je peuter welkom! De
gemeente Papendrecht geeft namelijk subsidie.
Je betaalt dan zelf nog een kleine bijdrage.

Tijd voor jezelf
Als je peuter een paar uur per week op de
peuterspeelzaal doorbrengt, dan is dit ook
een grote verandering voor jou. Hoewel je in
het begin je peuter vast veel zal missen, zul
je merken dat het stiekem ook fijn is om een
paar uur voor jezelf te hebben. Klusjes, het
huishouden of gewoon tijd voor jezelf. Geniet
ervan, je peuter heeft immers ook plezier!

Peuterspeelgroep Prins Floris is gehuisvest
in de christelijke basisschool Prins Floris.
Tussen een peuterspeelgroep en een
basisschool zijn veel verschillen, maar er is
een grote overeenkomst: aandacht voor het
Adresgegevens PSG Prins Floris
kind als individu en binnen de groep. We
Zuidkil 53, 3356 DA in Papendrecht
stemmen
onze thema’s met elkaar af, we Alblasserdam
Papendrecht
Sliedrecht

Tarieven PSG bij Wasko in Papendrecht*
Gezinsinkomen 2020 in €

Eigen bijdrage per maand
Papendrecht op basis
van 2 dagdelen per week

0 - 20.000

€ 32,50

20.000 - 40.000

€ 47,50

> 40.000

€ 62,50

VVE-indicatie**

€ 32,50

Eigen bijdrage per maand
Sliedrecht op basis
De tarieven
in dit
van 2 dagdelen
per week
overzicht zijn bruto
tarieven.
€ 20,00

*Tarieven voor 2021 vind
je vanaf 24 november op
25,00 het
www.wasko.nl€ onder
kopje Tarieven
€ 50,00
**VVE-indicatie
is
op advies van het
consultatiebureau
€ 100,00
(centrum jeugd & gezin).

Wil je meer informatie
of je kind inschrijven?
Kijk dan op wasko.nl voor informatie over ouderbijdrage,
de plaatsingsvoorwaarden en inschrijving.
Voor vragen over locaties kun je terecht op de locatie zelf. Maak gerust
een afspraak. Je kunt ook contact opnemen met de afdeling Kindplanning
via 078 - 615 71 65, optie 1 of kindplanning@wasko.nl.

Ruimte om te groeien... www.wasko.nl

Poldermolen 4 • 3352 TH Papendrecht • T 078 - 615 71 65 • E kindplanning@wasko.nl

