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ONDERWERPEN

SAMEN WERKT BETER!
In dit schooljaar is een start gemaakt met het ontwerp van Kindcentrum
Zandberg. We zijn begonnen met het samenstellen van een werkgroep met

Samen
sterk

Zandberg en Kober medewerkers. In deze eerste gedeelde Courant willen we
de contactgegevens, gedeelde activiteiten en de invulling van de noodopvang
met u delen waar we over dromen voor de toekomst, hoort u in een later

Activiteiten

stadium.
Namens het team van Kindcentrum Zandberg,

Rian Busio en Hans Staps
Contact
gegevens

UNITMANAGER KOBER

DIRECTEUR DE ZANDBERG

Basi sschool de Zandberg

Zandbergl aan 60- 62

076 521 4109

Hummel oord i s ki nderopvang 0 t /m 4 j aar

Generaal Maczeckst raat 80

076 504 5835

Peut ert ui n Cl ara 2 t ot 4 j aar

Zandbergl aan 60- 62

06 82787151

Vi l l a bui t enschool se opvang 4 en 5 j ari gen

Generaal Maczeckst raat 88

076 504 5835

Zandberg bui t enschool se opvang 6 j ari gen

Zandbergl aan 60- 62

06 20322239

Zandberg bui t enschool se opvang 7 j ari gen

Zandbergl aan 60- 62

06 20322239

Sport bui t enschool se opvang Baroni et ui n 6+

Bl auwe Kei 1A

06 12431064

samen werkt beter

juli 2020

WELKE ACTIVITEITEN HEBBEN WE AL GEDAAN
EN WAT DOEN WE AL SAMEN?
• Gezamenlijke intocht van sinterklaas
• Carnaval met kinderdagverblijf
• Gezamenlijke thema’s op het kinderdagverblijf en op school
• Warme overdracht vanuit het kinderdagverblijf
• Warme overdracht vanuit school naar de kleuter buitenschoolse opvang
• Kinderen van de 3+ groep gaan regelmatig op bezoek bij de kleuter klassen

SAMENWERKING IN DE AFGELOPEN MAANDEN COVID-19
Tijdens de corona crisis hebben Basisschool De Zandberg en Kober
Kinderopvang zeer intensief samengewerkt. Deze samenwerking bestond uit de
volgende activiteiten;
• Noodopvang bieden
• Onderwijs ondersteunen
• Activiteiten uitzetten voor alle leeftijden
• Dagprogramma van school voor de kleuters uitvoeren
• Sportlessen aanbieden
• Natuurlijk samen lunchen
• Samenwerking tussen leerkrachten en pedagogisch medewerkers
• En natuurlijk opletten en signaleren zijn ten aanzien van Corona klachten
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