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Kindante Nieuws
Via deze nieuwsbrief houden wij u regelmatig op de hoogte van
ontwikkelingen en actualiteiten binnen Kindante. Hebt u
opmerkingen, vragen of suggesties voor deze nieuwsbrief? Geef
deze door via nieuwsbrief@kindante.nl
AFSCHEID YVON PRINCE
Op 1 oktober nam Yvon Prince afscheid als bestuursvoorzitter van
Kindante. Op 29 september vond de afscheidsreceptie plaats in de
Stadbroekermolen. Namens Yvon hartelijk dank voor het
hartverwarmend afscheid, de mooie woorden en cadeaus en de vele
brieven, kaarten, mails, appjes en smsjes die hij heeft mogen
ontvangen.

COLLEGE VAN BESTUUR KINDANTE
Peter Lemmens is per 1 oktober 2016 benoemd als voorzitter van het
College van Bestuur. Peter Lemmens is sinds september 2014
betrokken bij Kindante, aanvankelijk als interim-bestuurder en sinds
augustus 2015 als lid van het College van Bestuur. Thecla van
Hoogstraten is vanaf 1 oktober lid van het College van Bestuur.

KIKI-CONFERENTIE GROOT SUCCES
Op 28 september vond de eerste
Kindante-Kinder KIKI conferentie
plaats. Een dag van en voor kinderen,

met als doel om naar de kinderen te luisteren over hun manier van
leren in de toekomst. Hoe ziet voor hen de school van de toekomst
eruit? Hoe zien zij het onderwijs van de toekomst? Van iedere school
van Kindante nam een leerling deel aan deze conferentie. Filmpjes
zien over deze dag? Kijk op onze website !

ONDERZOEKEND EN ONTWERPEND LEREN: LANDENPROJECT KC DE
EIK NIEUWSTADT
K inderen zijn van nature nieuwsgierig en
ondernemend, geïnteresseerd in wat er om hen
heen gebeurt. Spelenderwijs leren ze veel over
zichzelf en hun leefwereld. Het is belangrijk om
die onderzoekende houding te koesteren en te
stimuleren, om de ware talenten van kinderen te ontdekken en tot
bloei te laten komen. Op Kindcentrum de Eik in Nieuwstadt koos juf
Maud Wagemans een bijzonder project voor haar groep 8: het
landenproject. Een project waar onderzoekend en ontwerpend leren
centraal staat. Een project waar de hele groep veel plezier aan heeft
beleefd en veel van heeft geleerd. Lees meer over dit project .

MISS OKTOBERFEEST BEZOEKT BASISSCHOOL OVERHOVEN
Komend weekend starten de jaarlijkse oktoberfeesten in Sittard, het
grootste najaarsfeest van het zuiden. Ook op basisschool Overhoven
wordt aandacht besteed aan dit feest. Kinderen mogen verkleed
naar school komen end e school krijgt hoog bezoek van Miss
Oktoberfeest Elise Schreuders. Lees meer

ACTUELE ONTWIKKELINGEN OP SCHOLEN
Een aantal scholen van Kindante zit in allerlei verschillende fases
van samenwerking, oriëntatie op fusies en de veranderende
vormgeving van medegebruik. Op de website van Kindante wordt
regelmatig een update geplaatst over deze ontwikkelingen op
scholen. De scholen zijn per gemeente ingedeeld. Meer informatie?
Kijk dan op onze website .
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