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Beste ouders/verzorgers,

Naschools aanbod
We willen als IKC nu een stap zetten in een breed
naschools aanbod. Een van de doelstellingen van
naschoolse activiteiten is dat het voor alle kinderen
toegankelijk is en bijdraagt aan de kansengelijkheid
van kinderen.
Naast veel persoonlijke aandacht en contact met
leeftijdsgenoten is er een gevarieerd aanbod met
onder andere aandacht voor sport en spel, cultuur,
educatie en sociale ontwikkeling.
Bij de Naschoolse Activiteiten krijgen kinderen de
kans om kennis te maken met diverse
talentgroepen. Zo ontdekken kinderen hun talenten
en vergroten hierdoor hun zelfvertrouwen.
Verder merken we dat er steeds meer sprake is van
‘bewegingsarmoede’ bij kinderen. Goed dus om
daar structureel aan te werken. We willen hierbij
zeker de kinderen een kans bieden die door
omstandigheden geen gebruik kunnen maken van
BSO bijvoorbeeld.

Gratis maar niet vrijblijvend
Het aanbod is gratis voor de kinderen. Wij
bekostigen deze activiteiten uit de NPO gelden.
Gratis betekent overigens niet vrijblijvend. Als je je
opgeeft voor een blok, kom je ook vijf keer. Dit
vanuit opvoedkundige visie.
Aanmelden gebeurt onder het mom van ‘vol=vol’
maar wel ‘nieuwe ronden nieuwe kansen’.
Kinderen kunnen dus teleurgesteld raken als het
‘vol’ is, maar na vijf weken zijn er weer nieuwe
kansen.
We gaan werken met twee leeftijdsgroepen; 4-7
jarigen en 8-12 jarigen. Een blok yoga is

bijvoorbeeld 5 weken voor 4-7 jarigen en dan het
volgende blok voor 8-12 jarigen. Om en om dus.
Met twee initiatieven gaan we nu een start maken:
- Actief bewegen met Monkey Moves (buiten of bij
heel slecht weer in het speellokaal van Lindenhage).
Maximaal 15 kinderen per groep.
- ‘Tot jezelf komen’ met Kinderyoga (In een ruimte
van De Kleine Wereld). Max. 8 kinderen per groep.
Hierover meer informatie in de bijlage.
Het eerste blok KinderYoga Sterrenschat met de 47 jarigen is op de volgende dinsdagmiddagen:
9-16-23-30 november en 7 december.
Van 14.45-15.30 uur. Voor meer info zie:
https://www.sterrenschat.nl
Het eerste blok Monkey Moves met 8-12 jaar, is op
de volgende dinsdagmiddagen:
9-16-23-30 november en 7 december.
Van 14.00-16.00 uur. (De kinderen van Het Kofschip
stromen in vanaf 14.30 uur )Voor meer info zie:
https://monkeymoves.com/multisporten/basisscho
olkinderen
U kunt uw kind aanmelden via de mail
directie.platanenlaan@liemersnovum.nl
Vermeld in de mail:
- naam van uw kind, school en groep
- welke activiteit (KinderYoga of Monkey Moves)
Maakt uw kind op dinsdagen al gebruik van BSO,
wel graag opgeven, voor ons overzicht.
Verderop in het jaar gaan we de activiteiten
uitbreiden en pakken we de woensdagmiddag er
ook bij. We hopen door een mooi naschools aanbod
tegemoet te komen aan de ontwikkel- behoeften en
mogelijkheden van de kinderen van IKC
Platanenlaan.
Met vriendelijke groet, mede namens het IKC
Management Team,
Frank Sessink.

