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Schoolfruit
I.v.m. vakantie wordt in de volgende nieuwsbrief
bekend gemaakt welk fruit er geleverd wordt voor die
week.

School –en kerk psalm
De week na de voorjaarsvakantie leren we Psalm 118:
1 en Lied 562: 1 (NLB)

Van het bestuur
Elk jaar zijn er zo'n 7 bestuursvergaderingen: 6
toezichthouders en 1 directeur-bestuurder bespreken
het reilen en zeilen van de scholen. We nemen
besluiten over personeel, geld en gebouwen en
volgen de actualiteit van het onderwijs. Vanaf nu
nemen we u elke keer na een bestuursvergadering
mee in de belangrijkste onderwerpen.
Werkdrukakkoord
Vanaf volgend schooljaar stelt de regering structureel
extra geld beschikbaar voor verlaging van de
werkdruk. Voor onze vereniging gaat het om een
kleine 300.000 euro per jaar. Dat geld is hard nodig
omdat de groepen soms (te) groot zijn en er veel
ondersteuning nodig is.
Begroting 2018 goedgekeurd
De totale inkomsten bedragen 9,5 mln euro, waarvan
ruim 83% aan personeel wordt uitgegeven.
Het leerlingenaantal- nu bijna 1900- daalt de
komende jaren met ongeveer 2% per jaar, minder
dan gemiddeld in het land. Over 2017 hebben we een
mooi positief resultaat dat we goed kunnen
gebruiken voor bijvoorbeeld verhoging van de
kwaliteit van onze gebouwen.
Evaluatie themaweek school-gezin-kerk
Het is een groot goed om te zien hoe gezinnen,
kerken en scholen zo op elkaar betrokken zijn. De
dominees komen op de scholen, in de gezinnen
worden de dagboekstukjes gelezen en de kerken
stromen op de afsluitende zondag vol in de

verschillende diensten. Wij bidden dat nog vele jaren
deze traditie mag blijven bestaan en dat deze met
veel enthousiasme wordt georganiseerd en beleefd!
E.I.F. Nawijn, directeur-bestuurder.

De Kindertuin
Kinderopvangorganisatie de Kindertuin breidt verder
uit. Per 1 maart 2018 breidt Christelijke Opvang de
Kindertuin haar locatie ‘de Pinksterbloem’ verder uit.
Locatie de Pinksterbloem is gevestigd aan het
Brandlicht 1 in Rijssen
Sinds augustus 2017 biedt de Kindertuin
peuteropvang en buitenschoolse opvang aan in één
lokaal op de Pinksterbloem. Door toenemende vraag
naar opvang voor met name de jonge kinderen,
wordt er per 1 maart ook in het naastliggende lokaal
opvang geboden. De opvang is gericht op kinderen
in de leeftijd van 2-4 jaar. Zo zal er ’s ochtends
peuteropvang worden geboden en ’s middags
dagopvang.
Peuteropvang is een voorschoolse voorziening voor
kinderen tussen de 2 en 4 jaar. Het doel van de
peuteropvang is om kinderen te stimuleren in hun
individuele ontwikkeling. Kinderen krijgen hier de
gelegenheid om in groepsverband te spelen, leren en
zich te ontwikkelen. Dit aanbod is vergelijkbaar met
het aanbod wat wordt
aangeboden op de
peuterspeelzaal. Wij
bieden een voor- en
vroegschools
programma (VVE)
aan.
Bent u geïnteresseerd
in onze opvang of wilt u een keer komen kijken?
Neem dan vrijblijvend contact op met Gerjanne
Schaap (directeur).
U kunt haar telefonisch bereiken op:
06-28 56 21 40 of via g.schaap@dekindertuin.

