
 

Ebeveynler için bilgilendirme mektubu – 7 Aralık 2022 Çarşamba 

 

Sevgili ebeveynler,  

 

Noel zamanı 

Takvim yılının sonuna doğru gidiyoruz. Sinterklaas dönemi sona erdi ve  
Noel sezonubaşladı. Son yıllarda Corona, Noel sezonunu biraz bozdu. Neyse ki, artık durum 

böyle görünmüyor. Programımızda oldukça eğlenceli anlar planlayacağız. Aşağıdakileri 

bilmeniz sizin için önemlidir: 

- Noel tatilinden önceki son gün 22 Aralık Perşembe. 23'üncü Cuma günü okul yok. 

- Halihazırda BSO kullanan çocuklar, Noel tatillerinde de BSO-plus kullanabilirler. Bu 

çocukların ebeveynleri bunu en geç 16 Aralık'a kadar belirtmiş olmalıdır. 

- Noel tatilinden sonraki ilk gün 9 Ocak 2023 Pazartesi'dir. 

- Çocuklar yakında özel bir mektup alacak. Noel tatilinden önceki hafta orada olacak olan 

Noel yemeklerinin zamanlarını içerir. Sizinle ilgili olanlar da dahil olmak üzere tüm detaylar o 

mektupta olacaktır. 

 
Sabah kahvaltısı 

Her çocuk evde kahvalti yapamayabilir. Bazen evde kahvaltıyı düzgün bir şekilde 
düzenlemek zordur. Bunun her türlü nedeni olabilir. Bir yardım eli uzatmak istiyoruz.  
12 Aralık Pazartesi gününden itibaren çocuklar, gerekirse her gün okulda kahvaltı 
yapabilirler. Çocuklar 08:00-08:10 saatleri arasında girebilirler. 
Sabah 8.10 ile sabah 8.30 arasında çocuklar okulda kahvaltı edebilirler.  
Bunu biz hallederiz! 



 
Bölgedeki üç çocuk merkezi ve Westwijk için planlar 

 
Westwijk van Vlaardingen'de çocukların ve ailelerin başlangıç konumlarını iyileştirmek için 
her türlü şekilde planlar yapılıyor. Westwijk'teki üç çocuk merkezi (De Schakel – De 
Wereldwijzer – Prins Willem Alexander) yakın işbirliği içinde çalışmaktadır. 
Vlaardingen Belediyesi, ulusal hükümet ve her türden kuruluş şevkle işbirliği yapıyor. 
 
Ana hedefler: 
- temel bilgiler tüm çocuklar için uygun olmalıdır 
- Çocuklara yeteneklerini keşfetmeleri ve geliştirmeleri için her türlü fırsat verilir. 
- öğrenme ve çalışma için bir gelecek perspektifi var 
Başlangıç noktası, üç çocuk merkezindeki tüm çocukların 2023-2024 eğitim-öğretim yılından 
itibaren her hafta bir çekici (ücretsiz) etkinliğe katılmasını sağlamaktır, bu sayede haftada bir 
okul günü bir saat uzatılır. 
Yaşa bağlı olarak, çevrede uygun etkinlikler düzenlenir. 
 
hareket (dans – takım sporları – bireysel sporlar…..) 
 
yaratıcılık (resim – el sanatları – müzik – fotoğrafçılık – tiyatro – sahne…..) 
 
medya (programlama – özel bilgisayar programları …..) 
 
eğitim ve mesleklere yönelik oryantasyon (şirket ziyaretleri – ziyaretler 
orta öğretim için okullara – teknoloji – yemek pişirme…..) 
 
dil eğitimi (okuma deneyimi – bilgi toplama – diğer diller…..) 
Ocak-yaz tatili döneminde etkinlikleri ve organizasyonu denemek ve şekillendirmek için bir 
pilot uygulama ile başlayacağız. Çocuğunuz bunun için sınıflandırılabilir. 
Bununla ilgi bilgileri zamanla duyacaksınız. 
 
Çocuklara yönelik bu planlara ek olarak, ebeveynler ve ailelere yönelik olanaklar ve 
destekler de güçlendirilecektir. Aile uzmanları bu yerlerde daha fazla bulunacak – bir okul 
hemşiresi olacak – gişe görevleri polis, Waterweg-Wonen'den gelecek – yetişkinler için dil 
kafeleri dilin geliştirilmesine yardımcı olacak ve modern medyanın erişilebilirliğini 
degerlendirecegiz. 
 
Bunların hepsi, iki elinizle yakalamaya fırsat bilin. 
İşbirliğinize ve sempatinize güveniyoruz! 
 
Saygılarımızla, 
Westwijk'teki üç çocuk merkezinin kurulları, 
 
 

Selamlar, 
ekip adına, yönetmen Peter van der Windt. 


