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BEDANKT!
Zo aan het eind van het schooljaar is het tijd voor een
bedankje. Dank aan iedereen die zich op welke wijze heeft
ingezet voor de kinderen en onze school. Het was weer een
bijzonder jaar met heel veel activiteiten. De kinderen,
ouders en het team hebben er van genoten. Volgend jaar
gaan wij met elkaar er weer zo’n topjaar van maken!
Geniet allemaal van de zomer en tot 2 september!

BOK/ABC BuurtBLIK
BOK/ABC Kattenbroek is een samenwerkingsverband
tussen 4 basisscholen, 2 kinderopvangorganisaties en
Indebuurt033. (BOK = Breed Overleg Kattenbroek, ABC =
Amersfoortse Brede Scholencombinatie.) Naast deze
partnerorganisaties wordt er samengewerkt met de GGD,
Gezonde Wijkaanpak, het wijkteam, SRO, Sportivate, de
wijkagent en het Brandpunt.
ABC Kattenbroek zoekt en creëert verbinding in de wijk!
Met als doel om programma’s en activiteiten (buiten
schooltijd en binnen schooltijd) te bieden die de

ontwikkelingskansen van kinderen en de verbindingen in de
wijk vergroot.
Buurplein in beweging – van start gegaan op De Dubbelster
Donderdag 13 juni zijn Sportivate, ABC en De Dubbelster
gestart met de Junior Sportivators in de wijk Kattenbroek.
De komende 4 weken zijn de Junior Sportivators druk bezig
om een gaaf speel en beweeg evenement (10 juli!) te
organiseren voor de hele buurt. Met de focus op plezier,
buitenspelen en samenwerken zijn wij aan de slag gegaan.
Sportivate helpt en ondersteunt waar nodig, maar (bijna)
alles wordt door de kinderen zelf georganiseerd. Tijdens de
eerste sessie is er al een nieuw spel (trefketbal) verzonnen
dus wij hebben er het volste vertrouwen in. Kinderen de
ruimte geven om weer zelfstandig te kunnen spelen, dat is
het doel! Nu een kort traject, tot de vakantie, en na de
vakantie met een nieuwe groep weer verder!
Speelse groet,
Sportivator Anne
Noot: Er is een aanvraag gedaan bij Indebuurt033 om van
meerdere schoolpleinen in de wijk beweegpleinen te
maken.
Zie www.abc-amersfoort.nl voor meer info voor de groep
die start na de zomervakantie
Kom eens een kijkje nemen met je kids bij Bakkie Kroost:
Iedere woensdag tussen 8:30 tot 10:15 uur.
Je kunt hier samen spelen met je kid(s),
koffie drinken, ervaringen
delen en tips uitwisselen.
Speelgoed is aanwezig en
koffie en thee staan klaar,
gratis en vrijblijvend.
Leuk als je komt binnenlopen!
Wo. 24 juli (zomervakantie) tussen 9:00 en 10:30 uur kun je
samen met je kids op een canvasdoek schilderen. Ook
oudere broertjes en zusjes zijn welkom.
Daarna is er gedurende 4 weken in de Zomervakantie GEEN
Bakkie Kroost.
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Je bent met je kinderen altijd welkom voor een gezellig
kopje koffie/thee of een spelletje tijdens de gewone
inlooptijden van De Ontmoeting, zie
www.inloophuisdeontmoeting.nl
Wo 28 augustus starten we weer, met om 9:30 uur Muziek
met kids!
Zusjes en broertjes zijn ook welkom om samen te zingen en
muziek te maken.
Waar: De Ontmoeting, De Bekroning 2 (achter Emiclaer).
Meer info: http://www.bakkiekroost.nl/
of mail: info@inloophuisdeontmoeting.nl
Bakkie Kroost is een initiatief van GGD Regio Utrecht,
Partou Kinderopvang, Ska Kinderopvang, Haptonomie
Praktijk Schoneveld, Indebuurt033 en De Ontmoeting.
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