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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
BURO KINDANTE GAAT VERHUIZEN
Per 1 juli 2017 wordt de centrale huisvesting van het BURO een feit.
De medewerkers van de twee locaties aan de Rijksweg Zuid en de
Arendstraat in Sittard gaan verhuizen naar één pand in Sittard.
Het nieuwe adres wordt: Dr. Nolenslaan 138, 6136 GV te Sittard
Kindante huurt het gebouw van Hatulek Installatietechniek.
DE WEEK VAN HET VOORLEZEN
Basisschool St. Augustinus in Elsloo organiseerde een mooie
activiteit in het kader van de Nationale voorleesdagen. De kinderen
van de bovenbouw lazen voor aan groepjes kinderen van de hele
school. Hoe zij dit hebben gevonden, leest u hier .
KENJERVASTELAOVESPOSTER
Dit jaar is de gemeente Sittard-Geleen gestart met een
nieuwe carnavalstraditie: het uitgeven van een
Kènjervastelaovesposter, uiteraard ontworpen door een
kind. We zijn bijzonder trots dat dit jaar de prachtige
tekening van Tijn Bommezijn, leerling van OBS De
Duizendpoot locatie Zuid in Geleen, is uitgekozen als
ontwerp voor deze poster! De reactie van Tijn leest u op
onze website .

DYSLEXIE IN HET NIEUWS
Het onderwerp Dyslexie is regelmatig in het nieuws. Dyslexie zou het
gevolg zijn van slecht onderwijs en de cijfers schrikbarend hoog. Hoe
zien de cijfers er bij Kindante uit? En wat zeggen
Dyslexiespecialisten op dit nieuws? Lees verder
VIRTUAL REALITY OP OBS DE MAASKEI
Wat zie je allemaal door een Virtual Reality-bril?
De kinderen van groep 6 en 8 van OBS De Maaskei in
Urmond mochten dit tijdens een les Wetenschap &
Technologie ervaren. Zij gingen met behulp van de
speciale bril op b ezoek bij een aantal landen
FUSIEWEBSITE BASISSCHOLEN ELSLOO
Zoals u wellicht al heeft gelezen, gaan de vier basisscholen in Elsloo
per 1 augustus 2017 fuseren tot één nieuwe school in Elsloo.
Informatie en nieuwe ontwikkelingen over het fusieproces kunt u
lezen op de gezamenlijke website www.basisonderwijselsloo.nl
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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