
 

Informatiebrief voor de ouders – woensdag 7 december 2022 
 
Beste ouders, 

 
kersttijd 

We gaan richting het einde van het kalenderjaar. De tijd van Sinterklaas is voorbij en de 
kersttijd begint. In de afgelopen jaren heeft Corona de kersttijd nogal verstoord. Dat lijkt nu 
gelukkig niet meer aan de orde. We gaan in ons programma een flink aantal leuke 
momenten plannen. Voor u is het belangrijk dat u het volgende weet: 

- De laatste dag voor de kerstvakantie is donderdag 22 december. Vrijdag de 23ste is er 
geen school. 

- Kinderen die nu gebruik maken van de BSO kunnen ook in de kerstvakantie gebruik 
maken van BSO-plus. De ouders van die kinderen moeten dat uiterlijk 16 december 
doorgegeven hebben. 

- De eerste dag na de kerstvakantie is maandag 9 januari 2023. 
- De kinderen krijgen in de komende tijd allen een speciale brief. Daarin staan de 

tijden van de kerstdiners die er in de week voor de kerstvakantie zullen zijn. Alle 
bijzonderheden, ook die voor u, staan in die brief. 

 
ontbijt 

Niet alle kinderen hebben ontbeten als ze naar school komen. Soms is het even lastig thuis 
om een ontbijt goed te kunnen regelen. Daar kunnen allerlei redenen voor zijn. Graag 
helpen we een handje. Vanaf maandag 12 december kunnen kinderen, als dat nodig mocht 
zijn,  dagelijks op school ontbijten. Tussen 8.00 uur en 8.10 uur kunnen kinderen 
binnenkomen. 
Tussen 8.10 uur en 8.30 uur kan er worden gegeten. Wij zorgen ervoor! 
 



de drie kindcentra in de wijk en de plannen voor de Westwijk 
 

Op allerlei manieren worden er plannen bedacht om de startpositie van kinderen en 
gezinnen in de Westwijk van Vlaardingen te verbeteren. De drie kindcentra in de Westwijk 
(De Schakel – De Wereldwijzer – Prins Willem Alexander) werken daarbij nauw samen.  
De Gemeente Vlaardingen, de Rijksoverheid en allerlei organisaties werken enthousiast 
mee.  
 
De belangrijkste doelen zijn: 
- de basis moet op orde zijn voor alle kinderen 
- kinderen krijgen alle kansen om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen 
- er is toekomstperspectief richting leren en werken 
 
Het uitgangspunt is om vanaf het schooljaar 2023-2024 alle kinderen van de drie kindcentra 
elke week mee te laten doen aan één aantrekkelijke (gratis) activiteit, waarbij één schooldag 
in de week met één uur wordt verlengd. 
Afhankelijk van de leeftijd worden gepaste activiteiten georganiseerd rond 
 
bewegen (dans – teamsporten – individuele sporten …..) 
 
creativiteit (schilderen – knutselen – muziek – fotografie – theater – toneel …..) 
 
media (programmeren – speciale computerprogramma’s …..) 
 
oriëntatie op opleidingen en beroepen (bezoeken aan bedrijven – bezoeken  
aan scholen voor middelbaar onderwijs – techniek – koken en bakken…..) 
 
taalverwerving (leesbeleving – informatievergaring – andere talen …..) 
 
In de periode januari-zomervakantie starten we met een pilot om de activiteiten en 
organisatie uit te proberen en vorm te geven. Uw kind kan daarvoor worden ingedeeld.  
U hoort het tijdig. 
 
Naast deze plannen voor de kinderen zullen ook de mogelijkheden en ondersteuning voor 
ouders én gezinnen worden versterkt. Gezinsspecialisten zullen meer aanwezig zijn op de 
locaties – er zal een schoolverpleegkundige komen – loketfuncties komen er van de politie, 
de formulierenbrigade, het wijkteam, Waterweg-Wonen – taalcafés voor volwassen zullen 
helpen om de taal te verbeteren en de toegankelijkheid van moderne media te vergroten. 
 
Allemaal kansen, die het waard zijn om met beide handen aan te grijpen. 
We rekenen op uw medewerking en sympathie! 
Vriendelijke groeten,  
de directies van de drie kindcentra in de Westwijk, 

 
 

Hartelijke groeten, 
namens het team, Peter van der Windt, directeur. 


