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Jenaplan Kind Centrum Bonifatius 
Ondanks de lockdown waar we allemaal inzitten 
zijn we samen met kinderopvangorganisatie Eigen 
& Wijzer hard aan het werk om per 1 maart te 
kunnen starten met ons kind centrum. Wij 
worden een integraal kind centrum (IKC) vanuit de 
pedagogische Jenaplanvisie, vandaar dat wij 
onszelf een JKC gaan noemen! 

De sollicitatieprocedure is in gang gezet voor een 
nieuwe collega, heel leuk en heel spannend. We 
hopen nog steeds om 1 maart te kunnen starten. 
De start hangt ook af of we op tijd een nieuwe 
collega hebben gevonden. Hier houd ik u 
uiteraard van op de hoogte via social schools. 

Wanneer u belangstelling hebt voor de 
peuterspeelzaal, peuteropvang of voor- en/of 
naschoolse opvang dan kunt u mij een bericht 
sturen. Graag vermelden voor welke dag of dagen 
u belangstelling hebt. Ook graag uw 
telefoonnummer en e-mailadres vermelden. Ik 
stuur dit door naar Eigen & Wijzer. 

U mag ook rechtstreeks contact opnemen met 
Eigen & Wijzer. Via deze link: https://www.eigen-
en-wijzer.nl/inschrijf-formulier/ kunt u zich 
inschrijven. U zit dan nergens aan vast! Maar u 
wordt wel op de hoogte gehouden door Eigen en 
Wijzer.  

Het is voor ons van belang om goed te 
inventariseren wie op welke dag gebruik zou 
willen maken van de verschillende opvang 
mogelijkheden. Samen met u proberen we tot 
groepjes te komen waar we mee kunnen gaan 
beginnen.  

Wilt u nu meer weten dan kunt u altijd contact 
opnemen met Liesbeth. 

 

 

Noodopvang 

Ook volgende week verzorgen wij weer 
noodopvang voor kinderen met ouders in vitale 
beroepen. Wilt u doorgeven via social schools aan 
Liesbeth wanneer u hier gebruik van zou willen 
maken? 
 
Onze vraag is wel om alleen gebruik te maken van 
deze opvang wanneer u écht geen andere 
mogelijkheid hebt. Ook wij zien de groepen groter 
worden. Alvast bedankt!

 

Thuiswerken 
Volgende week gaan we alweer de 3e week in van 
het thuiswerken. Wat ben ik trots op mijn team! 
Elke dag worden de instructies gegeven in 
midden- en bovenbouw. Ook de onderbouw gaat 
regelmatig met de kinderen online en worden de 
mooiste instructiefilmpjes gemaakt die bekeken 
kunnen worden op het padlet. Wat een toppers 
zijn het! 
 
Maar ook op de collega’s die de noodopvang 
verzorgen ben ik super trots! Wat hebben jullie de 
opvang goed onder controle! Echt niet makkelijk 
wanneer je kinderen in de groep hebt van 1e tot 8e 
jaars. 
 
Voor alle ouders en kinderen thuis, jullie doen het 
héél goed. Zorg er voor dat er ook ontspannen 
wordt, een stress situatie helpt niemand vooruit. 
Hoe lang het nog gaat duren horen we volgende 
week. Tot die tijd: Houd vol en zet ‘m op! 
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