Welkom op de Trampoline!

DE TRAMPOLINE
DEPENDANCE DE MEANDER

INFORMATIEBOEKJE 2020-2021

De kleutergroepen van Kindcentrum De Meander van Plateau,
Speciaal Basisonderwijs, zijn gehuisvest in De Trampoline in:
MFA Het Schakelveld
Witterhoofdweg 1
9405 HX Assen

Het telefoonnummer van Kindcentrum De Meander is: 0592-820540.
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De groepen van de Trampoline:
Groep Bambi
 Leerkrachten:
Jessica Hof
 Onderwijsassistenten:
Marjolein Gerding (maandag, dinsdag en woensdag)
Ria Arbouw (donderdag en vrijdag)

Groep Stampertje
 Leerkracht:
Harmtje Kwant
 Onderwijsassistenten:
Mirjam Sterken (maandag, dinsdag en vrijdag)
Lidia Kalsbeek (woensdag en donderdag)

Groep Teigetje
 Leerkracht:
Esmee van Bruggen
 Onderwijsassistenten:
Hanneke Hoekstra (dinsdag t/m vrijdag)
Ria Arbouw (maandag)

Schooltijden:
Maandag, dinsdag en donderdag: 8.45 – 14.45 uur
Woensdag en vrijdag: 8.45 – 12.45 uur
Inloop ’s ochtend vanaf 8.30 uur
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Samen zoeken naar mogelijkheden
Wanneer uw kind geplaatst wordt op Kindcentrum De
Meander/ dependance De Trampoline zijn ouders/
verzorgers en school gezamenlijk verantwoordelijk voor
de ontwikkeling en goed (passend) onderwijs voor uw
kind. Samenwerking met ouders/ verzorgers vindt plaats op kind-,
groep- en schoolniveau. Bij de aanmelding bij Kindcentrum De
Meander/dependance De Trampoline hebben ouders/ verzorgers één
contactpersoon (Catharina Hoiting, adjunct-directeur Kindcentrum de
Meander). Vanaf de start op De Trampoline is de leerkracht
aanspreekpunt voor de dagelijkse afstemming.
Het ontwikkelen van zelfvertrouwen en een gevoel van veiligheid is
van groot belang. Door een goed zelfbeeld te creëren zal de leerling
zich beter kunnen bewegen en ontwikkelen in de maatschappij. Met
plezier samen werken en leren vinden wij op De Trampoline
belangrijk. Alle leerlingen krijgen een beredeneerd leerstofaanbod
voor kleuters gebaseerd op Kleuterplein. Waar mogelijk werken de
groepen samen. De groepen bestaan uit maximaal 12 leerlingen.
Waar nodig zal er extra ondersteuning geïnitieerd worden (bijv. spel-/
beeldende therapie, logopedie, fysiotherapie).
Adjunct-directeur Kindcentrum De Meander/Locatieleider
dependance De Trampoline: Catharina Hoiting
Intern begeleider: Marloes Popken,Orthopedagoog: Jiska van Hall
Positive Behavior Support
De groepen werken middels PBS. PBS is erop gericht om
gedragsproblemen te voorkomen en het leren te
bevorderen. Uw kind wordt gestimuleerd tot het laten
zien van gewenst gedrag. Door het benoemen en in de
school hebben hangen van ‘gedragsverwachtingen’, is
voor uw kind te zien wat er van hem/ haar verwacht wordt.
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Praktische informatie
 Algemeen:
- Het verzoek de spullen (jas, tas enz.) van de leerlingen zoveel
mogelijk te voorzien van een naam.
- Indien uw kind regelmatig een ongelukje heeft, wilt u dan een tas
met reservekleding meegeven naar school? Mocht uw kind een keer
kleding van school lenen (om welke reden dan ook) wilt u dit dan zo
snel mogelijk weer gewassen meegeven naar school?
 Parkeren
Het parkeren van auto’s van ouders /verzorgers kan alleen
op de parkeerplaatsen van het MFA. Het kan niet op de
strook bij de ingang naar De Trampoline en KDC de Arkel.
Deze strook met parkeerplaatsen is uitsluitend voor taxibusjes en
vergunninghouders.
 Verjaardag
Bij een verjaardag hoort een traktatie. Wilt u deze klein
houden, zodat het niet te veel tijd vraagt om op te eten?
De leerkrachten en onderwijsassistenten vinden het
prettig dat er geen onderscheidt gemaakt wordt tussen een traktatie
voor de leerlingen en die voor de volwassenen.
 Eten en drinken
Kindcentrum De Meander/De Trampoline ziet graag dat de leerlingen
gezond eten en drinken en bewust met het milieu omgaan. Graag
willen we dat u gebruik maakt van drinkbekers in plaats van pakjes.
’s Morgens eten we fruit met de leerlingen. Eén stuk fruit is
voldoende. Mocht u een keer geen fruit meer hebben, wilt u dan een
boterham meegeven? Tussen de middag eten wij brood met de
leerlingen. Het is belangrijk dat de leerlingen voldoende eten
(tenminste één boterham/voor uw kind een passende hoeveelheid)
omdat het naar schoolgaan veel energie vraagt. We zien graag
gevarieerd en gezond beleg op de boterhammen. Graag 2
drinkbekers mee voor drinken ’s ochtends (fruiteten) en tussen de
middag (broodeten).
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 Bewegingsonderwijs/gymnastiek
Op school gaan we gymen met de leerlingen in het speellokaal.
Hiervoor is het volgende nodig:
- Gymschoenen
- Sportbroek
- T-shirt
- Tas voorzien van naam.
Deze spullen blijven op school en voor een vakantie worden ze
meegegeven naar huis om te wassen. Graag de eerste dag na de
vakantie weer meegeven naar school.
 Speelgoeddag
Indien uw kind een keer iets mee wil nemen naar school wilt u dit
dan op vrijdag doen? Er zal dan tijdens het kringgesprek aandacht zijn
voor het meegenomen speelgoed. Er mag ook mee gespeeld worden
door de leerlingen maar dit is dan wel op eigen risico.
Mocht uw kind graag vaker hetzelfde speelgoed meebrengen, geen
punt, het wordt echter niet meerdere keren tijdens het kringgesprek
besproken.
 Boekenpret
De leerlingen van De Trampoline doen mee aan Boekenpret.
Boekenpret is een taal- en leesstimuleringsproject dat mede mogelijk
wordt gemaakt door de samenwerking met de bibliotheek. Elke
woensdag mogen de leerlingen op school een boek uitzoeken. Dit
boek gaat in een stoffentas voorzien van naam mee naar huis.
Sommige leerlingen willen het boek een week lezen anderen twee
weken of nog langer. Dit mag, maar indien uw kind het boek wil
ruilen moet hij/zij het op woensdag weer meenemen naar school.
Hier gaat hij/zij dan zijn/haar boek ruilen met behulp van
Boekenpretouders/-verzorgers.
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Leerlingenzorg
Op De Trampoline wordt twee keer per jaar een groeps-/
leerlingbespreking gehouden waarbij leerkracht en intern begeleider
aanwezig zijn. Deze besprekingen zijn gericht op het bespreken van
de leervorderingen van de leerlingen. Tijdens de groepsbespreking
wordt gekeken of de leerling de gestelde doelen gaat behalen. Als dit
niet het geval blijkt, dan worden er interventies afgesproken. Hiervan
wordt u op de hoogte gesteld. Daarnaast is er een keer per jaar een
pedagogische bespreking waarbij leerkracht, orthopedagoog en
intern begeleider aanwezig zijn. Het doel van deze bespreking is het
pedagogisch klimaat bespreken en de individuele-/groepsdoelen op
het gebied van leergedrag en sociale- en emotionele ontwikkeling.
Oudercontacten:
 Ziekte
Wanneer uw kind ziek is, horen we dit graag vroegtijdig van u. U kunt
bellen naar Kindcentrum De Meander vanaf 8 uur: 0592-820540.
De Meander zal het doorgeven aan de collega’s op De Trampoline.
 Huisbezoek
Om de leerlingen zo goed mogelijk te kunnen
begrijpen en begeleiden komt de leerkracht graag
een keer op huisbezoek. Het huisbezoek heeft een
informeel karakter. Uw kind mag de leerkracht
vertellen en laten zien dat wat hij/zij leuk vindt.
(U ontvangt te zijner tijd een datum en tijd van de leerkracht)
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 Verlofaanvragen
Indien uw kind een keer tijdens schooltijd ergens heen moet,
bijvoorbeeld een ziekenhuisbezoek of er gaat een oom of tante
trouwen, dan moet dit worden aangevraagd middels een
verlofformulier. De directie beoordeelt of dit verzuim geoorloofd is of
niet. De verlofaanvragen kunt u via de leerkracht verkrijgen (papieren
versie) of u kunt een digitale versie aanvragen via de administratie
administratie@kindcentrum-demeander.nl / 0592-820540.
 Ouderavond/ kennismakingsavond
Aan het begin van het schooljaar (woensdag 26 augustus) is er een
ouderavond waar u geïnformeerd wordt over de groep. Verder kunt
u kennismaken met de leerkrachten en het overige personeel van de
groep en met andere ouders/verzorgers.
 Startgesprekken
Aan het begin van schooljaar wordt aan ouders/verzorgers van de
leerlingen van De Trampoline gelegenheid geboden voor een
contactmoment met de leerkracht. In dat gesprek bepalen ouders/
verzorgers de agenda en kunnen zij de leerkracht vertellen over hun
kind. U kunt de leerkracht op De Trampoline of telefonisch
benaderen voor het maken van een afspraak voor een startgesprek.
 Contactweek gesprekken
2 keer per jaar worden ouders/ verzorgers uitgenodigd om de
ontwikkelingen van hun kind te bespreken.
 Website en Ouderportaal
Op de website van Kindcentrum De Meander kunt u allerlei
informatie over De Meander en De Trampoline vinden. Kindcentrum
De Meander werkt met een Ouderportaal. Daarvoor krijgt u als
ouders/ verzorgers inloggegevens en kunt u berichten, nieuws,
agenda’s, fotoalbums (van alleen de eigen groep), documenten
enzovoort vinden www.kindcentrum-demeander.nl
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Vakantierooster
Vakantie
Herfstvakantie
Kerstvakantie

Eerste dag:
Laatste dag:
12 oktober 2020
16 oktober 2020
21 december 2020 1 januari 2021

Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag
2de Paasdag
Meivakantie
(Incl. Koningsdag en
Bevrijdingsdag)
Hemelvaartvakantie
2de Pinksterdag
Margeochtend
Zomervakantie

22 februari 2021
12 april 2021
5 april 2021
26 april 2021

26 februari 2021

13 mei 2021
24 mei 2021
9 juli 2021
12 juli 2021

14 mei 2021

7mei 2021

20 augustus 2021

Studiedagen leerkrachten (leerlingen zijn vrij):
Woensdag 16 september 2020
Donderdag 28 januari 2021
Woensdag 24 maart 2021
Vrijdag 21 mei 2021
Woensdag 16 juni 2021
Zie ook het jaaroverzicht.
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