Januari/Februari 2021

Beste ouder, verzorger,
Allereerst wil ik me graag aan u voorstellen.
Mijn naam is Saskia Delies en sinds 1 januari 2021 vervul ik de functie
van directeur Omnis Kindcentra en schoolcoördinator van de Reiger.
Graag stel ik me nader aan u voor. Ik ben moeder van 2 kinderen, een
grote zoon van 20 jaar en een dochter van 6 jaar, en ik woon samen
met mijn partner in ‘s-Gravenpolder. In mijn vrije tijd ben ik graag in en
om het huis bezig met inrichting en tuinieren. Ook wandel ik graag, het
liefste langs de zee of het water.
Hiervoor heb ik 19 jaar gewerkt bij Kibeo, in de functie van unitmanager
en later als regiomanager. Binnen deze functies ben ik verantwoordelijk
geweest voor veel locaties binnen diverse gemeentes. Ik heb altijd
intensief samengewerkt met diverse partners, waaronder het
onderwijs, maatschappelijk werk en gemeentes.
Als directeur Omnis Kindcentra krijg ik de focus op de Reiger,
’t Opstapje en de Schakel en daarnaast blijf ik verantwoordelijk voor de kinderopvang die inpandig zit
bij de diverse Omnis Kindcentra.
Voor mij is dit een nieuwe uitdaging binnen een andere branche. Als ik vooruitkijk naar de komende
periode, dan wil ik me graag ontwikkelen als schoolleider en thuis raken in de processen die horen bij
het onderwijs. Ik wil graag een bijdrage leveren aan de ontwikkeling, groei en het laten leren van
kinderen en de verdere ontwikkeling van de Omnis Kindcentra. Hierbij kan ik gebruik maken van mijn
ervaring als leidinggevende binnen de kinderopvang.
Ik kijk uit naar mijn samenwerking met jullie, de verdere kennismaking met iedereen en een nieuw
jaar, vol nieuwe uitdagingen en mogelijkheden.
Voorleesontbijt
Ook het voorleesontbijt hebben we anders vorm gegeven dan in de andere jaren. Er is gekozen voor
een online voorleesmoment met de kinderen opgedeeld in twee verschillende groepen. Er is
voorgelezen uit ‘kikker in de kou’ in de onderbouw en uit ‘brief voor koning’ voor de bovenbouw.
Ondanks de aangepaste vorm was het toch erg leuk om de kinderen zo te betrekken bij het belang
van lezen en het voorlezen op de school.

Babynieuws
Leuk nieuws! Juf Maxime is op 10 januari bevallen van een dochter. Zij heet Ayve. Alles gaat goed
met moeder en dochter. We wensen hen veel geluk en gezondheid toe!

Telefoonnummer OKC en bereikbaarheid
Zoals bekend werken we binnen ons kindcentrum aan een steeds nauwere samenwerking tussen
onderwijs en de opvang. Sinds kort zijn we via 1 telefoonnummer bereikbaar voor alle ouders: we
gebruiken nu het telefoonnummer 0113-568110 voor het gehele kindcentrum.
We kunnen met de nieuwe telefoon intern doorverbinden. Voor u als ouder betekent het dat u ons
onder 1 nummer kunt bereiken voor vragen over zowel school als de kinderopvang.
Voor het bereiken van de school is het uitgangspunt dat telefonisch contact bij voorkeur mogelijk is
tussen 8.00 uur tot 8.30 uur en tussen 14.15 uur en 16.30 uur. Ziektemeldingen bij voorkeur vóór de
start van de schooltijd. Binnen het OKC zal er gezorgd worden voor de overdacht van informatie en
ziekmeldingen van/naar school en opvang.
De leerkrachten hebben aangegeven wanneer en hoe ze beschikbaar zijn voor vragen van de
kinderen en ouders. Wij vragen u om daar ook echt gebruik van te maken. We zijn er om u en uw
kinderen te helpen!
‘s Avonds en in het weekend worden er ook vaak vragen aan leerkrachten gesteld via mail of de
Parro app. Dat is prima, maar deze vragen worden dan de eerstvolgende werkdag beantwoord. Waar
mogelijk vragen wij u de opgegeven tijden te gebruiken voor het stellen van vragen over het
schoolwerk.
Richtlijnen Corona
We willen u vragen om u aan de richtlijnen te houden bij het bezoeken van de school of het ophalen
van de thuiswerktasjes. We verzoeken u om de school niet binnen te komen, maar buiten of in de hal
bij de voordeur te wachten. Zodra u de hal betreedt dient u een mondkapje te dragen.
Verder vragen wij u altijd minimaal 1,5 meter afstand te houden tot andere volwassenen.

