Verhuizing van voorschoolgroep Boemeltje naar OBS De Tweesprong
Kober kinderopvang biedt op Boemeltje voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Op dit moment zit
Boemeltje nog naast de Poelewei bij kinderdagverblijf Harlekijn aan de Mons. de Vetstraat 2a.
Per 4 februari 2019 start voorschoolgroep Boemeltje bij OBS De Tweesprong aan de Kapelstraat 15.
Vanaf dat moment heet deze groep ‘voorschool Tweesprong’.
Voorschoolgroep Blokkendoos blijft bij kinderdagverblijf Harlekijn.
Wat is VVE?
Voor- en vroegschoolse educatie is voor kinderen vanaf 2,5 jaar met een verwijzing van het
consultatiebureau. Kinderen leren een nieuwe omgeving kennen en met leeftijdgenoten omgaan. We
besteden veel aandacht aan de ontwikkeling van de taal van de peuters. Aan de hand van thema’s
leren ze woorden en taalspelletjes. Zo bereiden we ze goed voor op de basisschool. De kinderen
doen deze ervaringen zowel binnen als buiten op.
Verbouwing & samenwerking
OBS De Tweesprong is recent verbouwd. Door de verbouwing is er ruimte ontstaan voor
samenwerking met voorschoolgroep Boemeltje. In januari richten we de ruimte in volgens de nieuwe
richtlijnen van Kober. Zo kunnen de kinderen zich optimaal ontwikkelen. Daarnaast gaan we intensief
samenwerken met de school. Dat is fijn voor de kinderen, met name als ze straks overstappen naar
groep 1.
Groepen
Op voorschool Tweesprong zijn 2 groepen.
- Groep 1 is open op maandagochtend, dinsdagmiddag en donderdagochtend.
- Groep 2 is open op maandagmiddag, dinsdagochtend en woensdagochtend.
De ochtenden zijn van 8:15 - 12:15 uur, de middagen van 13:00 - 15:00 uur. Deze tijden sluiten mooi
aan bij de schooltijden van OBS De Tweesprong: van 8:30 - 12:00 uur en van 13:15 tot 15:15 uur.
Pedagogisch medewerkers Nicole en Refija kijken ernaar uit om vanaf 4 februari samen met de
kinderen te starten op de nieuwe locatie. Het team van OBS De Tweesprong en voorschool
Tweesprong verheugen zich op de intensieve samenwerking in het belang van de kinderen en
ouders.
Heeft u vragen, dan horen we het graag.
Hartelijke groeten,
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