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Brede Buurt Scholen (BBS) zorgen voor kansen en bieden nieuwe
mogelijkheden voor kinderen, voor ouders en voor wijkbewoners. Dat
doen we door samen te werken met onderwijs, zorg en welzijn. We
kunnen dan school, vrije tijd en thuis met elkaar te verbinden. Hoe? Door
leuke en belangrijke activiteiten in de wijk te ontwikkelen en naar de wijk
te brengen. Zo krijgen niet alleen de kinderen, maar alle inwoners in de
wijk mogelijkheden om zich te ontwikkelen. Like onze facebookpagina.
In alle 9 wijken in Almelo wordt gewerkt aan Integrale Kindcentra (IKC).
De stand van zaken per wijk is heel verschillend, maar in ieder IKC
worden stappen gezet in de samenwerking. Dit varieert van het samen
oppakken van de Bieb in het IKC, versterken van de warme overdracht
van peuterspeelzaal naar basisschool met de expertise van de HBO-ers en
samen sporten in de Brede Buurtschoolwijken. Het is te divers om alles te
benoemen. In het jaar 2017 bouwen we rustig maar gestaag door aan
deze ontwikkeling en zal er ook gewerkt worden aan de harmonisatie van
peuterspeelzaal en kinderopvang.

Halloween Ossenkoppelerhoek
Maandagavond 31 oktober was het zover! De
eerste griezeltocht in de wijk in
samenwerking met ouders en Scoop. Het
feest begon bij het spookhuis in het
wijkcentrum. Hierna was het tijd voor een
griezelverhaal. Iedereen hing aan de lip van
Roodkapje. Door het verhaal gingen de
kinderen vol enthousiasme de wijk in. Bij de
griezelhuizen waren lichtshows, enge
muziekgeluiden, rookmachines, silhouetten,
verklede volwassenen en nog veel meer. Om
19.30 uur was iedereen weer terug in het
wijkcentrum voor de prijsuitreiking. Het best
verklede meisje, jongen en Griezelhuis
kregen een prijs. Nadat iedereen weer goed
opgewarmd was van een kop koffie/thee of
van al het lekkers, liep het wijkcentrum weer
langzaam leeg van alle griezels. Het was een
groot succes.

Gebleken is dat veel organisaties niet
precies weten wat je aan LOES kunt
hebben. Eén van de dingen die LOES
verzorgt is een thema aanbod voor
ouders. Dit is een cursusaanbod op
maat. Dus wij plannen die
themabijeenkomsten en cursussen
op aanvraag. Zoveel mogelijk van
deze bijeenkomsten zijn openbaar
toegankelijk en zijn vindbaar op de
agenda van LOES.nl. Het is mogelijk
om al bijeenkomsten te plannen voor
2017. In Almelo hebben we de
afspraak gemaakt dat bijeenkomsten
die openbaar zijn of met meerdere
partners (bijvoorbeeld in IKC
verband) worden aangevraagd,
gratis worden aangeboden. Is het
een besloten bijeenkomst dan kan er
een eigen bijdrage worden gevraagd.
Ouders met opvoedvragen kunt u
doorverwijzen naar de website
www.LOES.nl of naar het telefonisch
spreekuur (0546) 544 115 op
maandag (12.00- 14.00 uur) en
woensdag (9.00-11.00 uur).
Heeft u zelf vragen of wilt u een
themabijeenkomst beleggen, neem
dan contact op met Henrike Nijman.
Zij is te bereiken via mail:
h.nijman@scoopwelzijn.nl en
telefoon: 06 – 24 32 16 06.
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Kinderboekenweek

Gezonde IKC
Dit IKC zal gaan inzetten op
sport, bewegen en gezondheid.
Een onderdeel hiervan is dat
sinds dit schooljaar Femke
Heupink werkzaam is als
vakleerkracht
bewegingsonderwijs. Haar taken
zijn onder andere
bewegingsonderwijs groep 1 t/m
8, lesgeven bij de
peuterspeelzaal, kinderopvang en
3+ groep, introduceren Nijntje
Beweegdiploma, naschools
aanbod op de donderdagmiddag,
Vignet Gezonde School,
intermediair Jeugsportfonds,
aanspreekpunt voor ouders,
samenwerking partners in de
BBS/wijk. Positieve gezondheid
willen we stimuleren door bewust
aandacht te besteden aan
gezondheid, bewegen en het
stimuleren van een gezonde
leefstijl.

Het is inmiddels een traditie in deze wijk:
de gezamenlijke Kinderboekenweek
activiteiten. Dit jaar met het thema ‘Voor
altijd jong’. Samen is er op de titelsong
gedanst. Voor de peuters en kleuters
kwam LOET op bezoek. Theatermaakster
Ruth Bakker speelt de voorstelling LOET
moet! LOET praat met haar oma over
alledaagse dingen. Maar LOETS oma is
een foto in een lijstje want oma is al dood.
Alle groepen hebben het boek meegekregen voor in de klas en hebben een
selfie gemaakt met LOET. Ook de ouders waren aanwezig en hebben
meegenoten. De basisschoolleerlingen hadden dit jaar bedacht dat het
sluitstuk een gezellige ochtend voor opa’s en oma’s uit de wijk moest zijn.
Niet iedere opa of oma heeft kleinkinderen die vaak langs komen. 50 opa’s
en oma’s kwamen naar Eninver. Er was koffie en gebak want twee klassen
hebben taarten gemaakt bij het ROC. Er stonden mooie bloemen op tafel
dankzij een workshop bloemschikken van twee klassen. Door vier klassen
was er voor alle opa’s en oma’s een mooi schilderijtje en een bloem
gemaakt. Ook een gezonde snack mocht niet ontbreken, klaargemaakt en
geserveerd door groep 7/8. Op het podium lieten verschillende klassen zien
wat ze kunnen. Liedjes, toneelstukken en ook het voorlezen ontbrak niet.
Het was een geslaagde ochtend, zowel de kinderen als de opa’s en oma’s
hebben genoten.

Initiatief van ouders peuterspeelzaal
IKC de Riet heeft als belangrijk speerpunt Ouderbetrokkenheid en
ouderparticipatie. In september hebben twee ouders van peuterspeelzaal
Clematisstraat het initiatief genomen om vanuit de oudergeleding een vijftal
momenten te organiseren waarin alle ouders elkaar kunnen ontmoeten. Het
buurtrestaurant is gereserveerd door de BBS coördinator en de koffie en
thee wordt gesponsord vanuit het wijkbudget van de gemeente. Dit is een
eerste aanzet en wie weet wat voor moois hieruit kan ontstaan. Een mooi
voorbeeld van ‘creëert mogelijkheden en biedt kansen!”
Meer weten over de BBS in Almelo?
Kijk even op: www.scoopwelzijn.nl Daar vindt u tevens onder de VSD
het digitale productenboek voor de Verlengde Schooldag.

Junior Stadsprijs
Op donderdagavond 17 november heeft burgemeester Arjen Gerritsen van
Almelo in Naxt voor de eerste keer de Junior Stadsprijs uitgereikt. Dit is een
prijs voor kinderen en jongeren die zich op een bijzondere manier inzetten voor
anderen of voor de stad. Deze wordt eens in de twee jaar uitgereikt aan
mensen of organisaties die de stad socialer maken, leefbaarder, sportiever,
groener, mooier of gewoon leuker. De oproep kinderen en jongeren voor te
dragen leverde 13 inzendingen op. Hieruit selecteerde de jury twee winnaars:
Anouck van der Heiden in de categorie 8 t/m 12 jaar en Bente van Houttum in
de categorie 13 t/m 17 jaar. De Junior Stadsprijs Almelo bestaat uit een
medaille en een feest voor iedere winnaar. Daarnaast zijn de winnaars twee
jaar lang ‘junior’ burgemeester van Almelo. Aan de medaille ging een ontwerpwedstrijd vooraf voor cursisten van
Kaliber Kunstenschool.

Onderzoek: de Verlengde Schooldag tegen kinderarmoede
Op dit moment doen Lysanne, Demy en Dianthe, vanuit de opleiding Maatschappelijk werk en Dienstverlening aan
Saxion, onderzoek naar de Verlengde Schooldag. Het onderwerp kinderarmoede is hierbij ook een centraal thema.
Het doel van dit onderzoek is om Scoop Welzijn inzicht te geven in hoeverre docenten inhoudelijk waarnemen dat
Verlengde Schooldag activiteiten bijdragen aan het verminderen van kinderarmoede in Almelo. Hopelijk draagt dit
onderzoek bij aan het verbeteren van de beroepspraktijk en natuurlijk aan het leven van de kinderen die opgroeien
in armoede. De verwachting is dat in januari de eerste resultaten gepresenteerd kunnen worden.

