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In deze Nieuwsbrief 
• Klankbordgroep september 

• Teamavond 10 oktober 

• Start intern zorgteam 

• Poldersprong 10 jaar 
 

Klankbordgroep ontwikkeling IKC  

In september is de klankbordgroep waarin zowel teamleden als ouders vertegenwoordigd zijn bij 

elkaar gekomen. Doel van deze bijeenkomst was het verder ontwikkelen van de IKC visie. De 

concept visie die hieruit is ontstaan is op 10 oktober in de teamavond gepresenteerd. 

Aanvullingen uit de teams zullen hierin worden verwerkt. Tijdens de teamavond in maart hebben 

de teams van Opvang en en Onderwijs voor iedere kernwaarde een collage gemaakt. Op basis 

van deze collages is de tekst van de visie door het ontwikkelteam (Marja, Miranda, Charlotte) 

uitgewerkt. Samen met de klankbordgroep is de conceptvisie aangepast. 

 

Teamavond 10 oktober 

Donderdag 10 oktober zijn beide teams bij elkaar gekomen. De avond bestond uit 2 delen: het 

eerste gedeelte stond de opgestelde conceptvisie centraal. Deze visie geeft ons richting voor 

samenwerking in de toekomst: de acties en doelen voor ons kindcentrum brengen ons een 

stapje verder in deze koers. In de volgende klankbord bijeenkomst zullen we dan ook concrete 

afspraken gaan maken welke acties we het komende schooljaar op gaan pakken. De 

opgestelde visie zullen we in een volgend bericht ook aan u communiceren.    

 

                 



 
 

 

 

Sociale veiligheid 

Na de pauze stond sociale veiligheid op de agenda, begeleid door Miranda en Marja. Vanuit 

het tweejarig GGD traject met Kindkracht en SSBA is het doel dat sociale veiligheid binnen 

Opvang en Onderwijs verdiepend wordt geïmplementeerd. Met elkaar hebben we op 10 

oktober een praktijkcasus geoefend om de processen die plaatsvinden bij calamiteiten met 

elkaar af te stemmen. Het gaf veel verheldering over de inzet van de verschillende rollen als 

crisisteam, communicatie naar team/ ouders/bestuur en externe partners, omgaan met de pers 

en andere handelingen. We realiseren ons dat iedere calamiteit een specifieke aanpak vraagt. 

De afgesproken kaders helpen ons hierbij zo goed mogelijk grip te krijgen op de situatie om de 

veiligheid van alle betrokkenen op beide locaties te kunnen waarborgen. Vanuit GGD is een 

protocol in de vorm van een infographic ontworpen. Deze vindt u binnenkort op de website van 

De Kinderbrug. 

 

 

Start intern zorgteam 

Binnen ons “Kindcentrum in ontwikkeling” staat de doorgaande lijn van 0-12 jaar centraal. Om 

deze doorgaande lijn in de ontwikkeling van de kinderen goed te kunnen volgen én af te 

stemmen is samenwerking tussen de professionals van beide locaties, die dagelijks met de 

kinderen werken, van groot belang. Ouders zullen bij alle stappen in dit proces betrokken 

worden. Bij Poldersprong en De Kinderbrug werken pedagogisch coaches en de intern 

begeleider die vanuit de ontwikkeling van het Kindcentrum samen met de professionals aan 

deze afstemming gaan werken. Om op effectieve wijze gebruik te maken van elkaars expertise 

is er een start gemaakt met de ontwikkeling van een intern zorgteam. Over deze ontwikkeling 

houden we u graag in een volgende nieuwsbrief op de hoogte. 

 

Poldersprong 10 jaar 

In de week van 14 t/m 18 oktober hebben we op de Poldersprong feest gevierd met de kinderen 

in verband met het 10 jarig bestaand van de locatie. Iedere dag was er een bijzondere activiteit 

voor hen georganiseerd en ouders kregen iedere ochtend een Koffie2Go mee als ze hun 

kinderen hadden gebracht. Via deze weg willen wij Kinderbrug bedanken voor de mooie 

boeken die we hebben mogen ontvangen voor de 0-4 groepen en voor de BSO. 

 

 


