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Voorwoord 
Voor u de eerste nieuwsbrief van het Piet Mondriaan Kindcentrum. Via deze nieuwsbrief informeren 

wij u over onderwerpen die voor het gehele kindcentrum van belang zijn.  
 

 

Website 
Vol trots lanceren wij onze nieuwe website: www.pietmondriaankindcentrum.nl Op deze pagina kunt u 

alle informatie over ons kindcentrum vinden. Voor het tweede blok Naschoolse Activiteitenaanbod 
(NSA) na de herfstvakantie, kunt uw kind via deze nieuwe website opgeven. 
 
 

Studiedagen basisschool 
In het nieuwe schooljaar zijn de studiedagen en lesvrije dagen anders gepland dan u gewend bent. Er 
zijn 5 studiemiddagen gepland waarbij de kinderen vanaf 12.15 uur vrij zijn. De BSO is deze dagen 

vanaf 12.15 uur geopend. 

 

Woensdag  16 november 2016 Alle kinderen van de basisschool zijn vrij vanaf 12.15 uur 

Maandag  5 december 2016 sinterklaasfeest Alle kinderen van de basisschool zijn vrij vanaf 12.15 uur  

Dinsdag  7 maart 2017 Alle kinderen van de basisschool zijn vrij vanaf 12.15 uur 

Donderdag  4 mei 2017 Alle kinderen van de basisschool zijn vrij vanaf 12.15 uur 

Vrijdag  21 juli 2017 laatste schooldag  Alle kinderen van de basisschool zijn vrij vanaf 12.15 uur 

 
 

Naschoolse activiteiten 
 
In het nieuwe schooljaar starten wij in de week van 5 september met het Naschoolse 

Activiteitenaanbod (NSA). Op de website: www.kmnkindenco.nl/nsapietmondriaan vindt u alle 
informatie over de activiteiten, de dagen en de tijden. Op maandag 29 augustus en dinsdag 30 

augustus kunnen alle kinderen direct uit school gratis meedoen met een workshop Drumble Dance. In 
de week na de herfstvakantie starten wij een nieuw blok NSA. Voor het tweede blok NSA verwijzen wij 

naar onze nieuwe website: www.pietmondriaankindcentrum.nl  

 
Nieuws Peuterspeelzaal 
 
Startblokken 

In het kindcentrum werken we met het programma Startblokken. Dit VVE-programma (VVE staat voor 
voor- en vroegschoolse educatie) gaat ervan uit dat kinderen zich als het ware de “wereld inspelen”.  

De peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf, de groepen 1-2 van de basisschool en de jonge kinderen 
van de buitenschoolse opvang werken met dit programma. Via spel sluit je aan bij de beleving van het 

kind. Daarbij let je erop dat alle ontwikkelingsgebieden van het kind aan bod komen. De thema’s waar 

we mee werken presenteren we aan u door foto’s op de website te zetten en het lokaal aan te kleden 
met objecten die met het thema te maken hebben. Afgelopen weken heeft u kunnen zien dat 

kinderen en leidsters bezig geweest zijn met het thema “Nijntje vliegt”.  
Het werken met een thema wil overigens niet zeggen dat we iedere dag een werkje maken. Het kan 

zijn dat we gedurende de ochtend activiteiten doen die bv. gericht zijn op fantasie of rollenspel, op 

zintuigelijk gebied of op de motorische ontwikkeling. In plaats van een werkje te maken zijn we dan in 
het lokaal, in de gymzaal of buiten bezig met (bewegings)spel binnen het thema.  

 

http://www.pietmondriaankindcentrum.nl/
http://www.kmnkindenco.nl/nsapietmondriaan
http://www.pietmondriaankindcentrum.nl/
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Openingstijden 

Vanaf 27 augustus bent u welkom op de speelzaal vanaf 8.30 uur. Om op tijd met het programma te 
kunnen beginnen vragen wij u om uiterlijk 9 uur afscheid te nemen van uw kind. De eindtijd blijft zoals 
hij was: tussen 11.45 en 12 kunt uw kind weer ophalen.  
 

Nieuws vanuit de kinderopvang 
 

In december heeft de BSO zijn intrek genomen in de prachtig 

gerenoveerde lokalen en in februari nam ook het kinderdagverblijf zijn 

intrek in het kindcentrum. Onze enthousiaste pedagogisch medewerkers 
staan elke dag klaar om de kinderen een leuke dag te bezorgen.  

Naast hele dag opvang biedt het kinderdagverblijf ook halve 
dagopvang. Op woensdag en vrijdag is het ook mogelijk om tot 14.00 

uur opvang af te nemen. Op de BSO kunnen ouders naast reguliere 

opvang ook vakantieopvang afnemen (hele dag opvang in de 
vakanties). 

In het nieuw schooljaar start de BSO met voorschoolse opvang op 
maandag, dinsdag en donderdag. De kinderen kunnen om 7.30 op de 

BSO gebracht worden en onze medewerker brengt het kind naar school. 
Heeft u interesse in een van onze opvangvormen of wilt u een kijkje 

komen nemen dan bent u van harte welkom u kunt daarvoor contact 

opnemen met Patricia teamleider kinderopvang op 0646257296. 
 

Handige informatie 
HERFSTVAKANTIE  17 okt 2016 - 21 okt 2016  

 
BSO en KDV geopend Peuterspeelzaal en 

basisschool gesloten 

KERSTVAKANTIE   26 dec 2016 - 6 jan 2017 BSO en KDV gesloten 

op 26 dec 

 

Peuterspeelzaal en 

basisschool gesloten 

VOORJAARSVAKANTIE 20 feb - 24 feb 2017  

 
BSO en KDV geopend Peuterspeelzaal en 

basisschool gesloten 

GOEDE VRIJDAG vr 14 apr 2017  

 
BSO en KDV geopend Peuterspeelzaal en 

basisschool gesloten 

PASEN ma 17 apr 2017  

 
BSO en KDV gesloten Peuterspeelzaal en 

basisschool gesloten 

BEVRIJDINGSDAG vr 5 mei 2017 

 
BSO en KDV geopend Peuterspeelzaal en 

basisschool gesloten 

HEMELVAART do 25 en vr 26 mei 2017  BSO en KDV gesloten 
op 25 mei 

Peuterspeelzaal en 
basisschool gesloten 

PINKSTEREN ma 5 jun 2017   BSO en KDV gesloten Peuterspeelzaal en 

basisschool gesloten 
PINKTERVAKANTIE di 6 juni-vr 9 juni BSO en KDV geopend Peuterspeelzaal en 

basisschool gesloten 

ZOMERVAKANTIE ma 24 juli – vr 1 september 
2017 

BSO en KDV geopend Peuterspeelzaal en 
basisschool gesloten 

 

 


