
WIJzer week 11
(maandag 15 maart t/m vrijdag 19 maart)

Belangrijke data

Donderdag 18 maart 2021 Vergadering Medezeggenschapsraad om 19.30 uur

Jarigen

Maandag 15 maart 2021 Nisrine Bardai (unit 4)
Dinsdag 16 maart 2021 Sara Ali
Donderdag 18 maart 2021 Theodore Evers (unit 2)

Larissa Valkenet
Zondag 21 maart 2021 Patricia Doesburg

Schoudercom

Vanaf donderdag 11 maart kunt u inschrijven voor de tienminutengesprekken. U kunt hierbij
kiezen uit dagen, tijden en aangeven of u dit gesprek liever online doet of ‘live’.

Zwemles

Dinsdag 16 maart starten de zwemlessen voor de kinderen van groep 4-5.
Het zwembad is alleen open voor het schoolzwemmen en we volgen de richtlijnen m.b.t.
hygiëne en veiligheid om corona te voorkomen.

Ontwikkeling

Kinderen ontwikkelen zich spelenderwijs. Ook tijdens de lockdown hebben onze kinderen
veel geleerd! Deze ontwikkelingen bespreken wij natuurlijk met u tijdens de
tienminutengesprekken.
Om ons goed te kunnen ontwikkelen is het belangrijk dat we gezond leven.
Hierbij vinden wij het belangrijk dat we vooral veel bewegen.
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Lichamelijke activiteiten verbeteren ons afweersysteem en ontwikkelen ons brein. Erik
Scherder heeft woensdagavond veel informatie gegeven over waarom het kinderbrein zo
graag wil spelen!.
https://www.youtube.com/watch?v=wNa__ZtY7N4

Ook voor ons volwassenen is het belangrijk. Wij stellen u dan ook graag voor aan Gerda
Hinke, de leefstijl- en vitaliteitscoach binnen ons kindcentrum!

Even voorstellen...

Zullen we samen een stukje wandelen?
Dit is een rare tijd, alles is anders dan anders. Wist je dat bewegen
helpt om tot nieuwe ideeën te komen? Of minder somber te zijn?
Graag wil ik je helpen om weer in beweging te komen. Letterlijk en
figuurlijk, zodat de lange termijn effecten van stress
voorkomen/teniet gedaan worden. De (wandel) coaching is zowel
voor volwassenen als kinderen geschikt.
Tijdens de wandeling kunnen we praten over wat je bezighoudt, maar
ook over wat je eigenlijk echt belangrijk vindt. Ook het besef dat je op
sommige zaken geen invloed hebt, kan veel stress wegnemen. Ik
begeleid je bij het (verander)proces door een klankbord en een
spiegel te zijn. Door leefstijlcoaching kan ik helpen om helder te
krijgen wat je zou kunnen en willen veranderen. De actiestand speelt
hierbij uiteraard een belangrijke rol! Graag wil ik mensen helpen om zich zo goed te voelen
als mogelijk, zowel geestelijk als lichamelijk.
Dit doe ik onder andere door “goede daad coaching”: ik help jou, jij doet iets voor een ander.
Dus zonder te betalen. Ik vraag je dan wel om inzet van de actiestand, dus niet op halve
kracht!

Wil jij in actie komen?
Neem contact met me op!
Gerda Hinke, Leefstijl- en vitaliteitscoach
Leefstijlcoachingijsselstein.nl
https://leefstijlcoachingijsselstein.nl/pay-it-forward-persoonlijke-coaching/
06 5890 1918
GerdaHinkeLVC@outlook.com

Vanuit de Puzzelgroep

We hebben een nieuw thema “DIT BEN IK”.

Waar woon jij, met wie woon je daar en hoe ziet jouw familie
eruit? Van grote dozen maakten we ons eigen huis met
deuren en ramen en een foto van ons gezin hebben we in het
huis geplakt. Op de groep maken we een familie muur met
foto’s, waar we dan kunnen zien hoe onze familie eruit ziet.
Genoeg gespreksstof voor de komende tijd!
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Duurzaam

Als kindcentrum vinden we het belangrijk om aandacht te hebben
voor het klimaat; onze leefomgeving. Het afval wordt binnen het
kindcentrum gescheiden en voortaan verzamelen we papier voor
duurzame notitieboekjes! Het enkelzijdige geprint papier en posters
worden ingebonden op de sociale werkplaats door mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt. Op deze manier zorgen we voor een
lokaal, duurzaam én sociaal proces!

Helpt u mee!

Inzamelen kan in de hal bij de hoofdingang

WIJ Winkel

Van bewoners in IJsselstein krijgen wij regelmatig mooie spellen,
speelgoed en knuffels aangeboden. Hier maken we graag andere
mensen blij mee! Daarom geven wij dit speelgoed graag door.

Voor wie belangstelling heeft, neem een kijkje in de etalage van de

WIJ winkel!

Zit er iets voor u of uw kind bij, dan kunt u contact opnemen met Dolly Batenburg.

Wanneer de etalage leeg is zal de doorgeefwinkel IJsselstein zorgen voor aanvulling. We zijn
blij en trots op deze samenwerking. Hoort zegt het voort!

Team kindcentrum WIJ
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