Nieuwsbrief 9, 26 september 2019

Een naam voor ons nieuwe kindcentrum
Eindelijk is het zover dat we kunnen nadenken over een naam voor onze nieuwe
school. Omdat het niet meer alleen gaat om de school, maar over een centrum
waarin opvang, onderwijs en zorg voor uw kinderen van 0-12 jaar onder één dak en
vanuit één visie wordt aangeboden, hebben we het vanaf nu over ons
kindcentrum.
Ons kindcentrum moet een naam krijgen waaruit blijkt waarvoor wij staan. Een
naam voor een kindcentrum is eigenlijk een merk. Het zal fantastisch zijn als we een
naam vinden voor ons kindcentrum dat voor iedereen een begrip is en positieve
gevoelens oproept. We willen een naam vinden die iets zegt over de visie op het
nieuwe kindcentrum. Wij willen u vragen om ideeën voor zo’n naam te bedenken
en deze in te dienen.
Hoe gaat het in z’n werk?
Op maandag 7 oktober gaan de ideeën bussen voor de naam van het
kindcentrum open op beide scholen. De bussen blijven open tot vrijdag 18 oktober.
Na de herfstvakantie gaat een 6-koppige jury bestaande uit één ouder, één
leerkracht en één kind van beide scholen onder leiding van een externe voorzitter
aan de slag om te bepalen of uit de ingediende namen één of meerdere geschikte
namen te vinden zijn. Er zijn dan drie mogelijkheden:
1. Als de jury tot één geschikte naam komt, dan wordt dit de naam van het
kindcentrum.
2. Als de jury tot maximaal drie gelijk geschikte namen komt, dan komt er een
stemronde waaraan alle ouders en kinderen weer mee kunnen doen en wint
de naam die de meeste stemmen krijgt.
3. Als de jury geen geschikte naam vindt, dan wordt een professioneel bureau
gevraagd met drie namen te komen, waaruit de jury een keuze maakt.
Wij hopen natuurlijk dat de jury uit de inzendingen direct de mooiste naam kan
kiezen.
De jury zal de ingediende namen beoordelen op de vraag of de naam aangeeft
waarvoor het kindcentrum staat (de visie), of het een originele (merk) naam is en of
de naam een positieve uitstraling heeft.

Het eerste waar de jury naar kijkt, is of de naam aangeeft waarvoor het nieuwe
kindcentrum staat. Daarom geven we de belangrijkste uitgangspunten van ons
nieuwe kindcentrum mee, zodat u deze bij het bedenken van een naam kunt
gebruiken:
Uitgangspunten kindcentrum:
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Wij vertrouwen erop dat kinderen zich willen ontwikkelen.
Ieder kind is uniek en ontwikkeld zich op zijn eigen wijze.
Ieder kind is eigenaar van zijn eigen ontwikkeling.
Het kindcentrum is een gemeenschap waarin je samen de regels bepaalt en
waarin iedereen zich veilig en vertrouwd voelt.
Het hart van het kindcentrum is het plein waar iedereen (kinderen, ouders,
medewerkers en anderen) elkaar ontmoeten.
In de groepen zitten kinderen van verschillende leeftijden die van elkaar
kunnen leren.
De groepsruimte is het ‘huis’ waar de kinderen zich veilig en vertrouwd voelen
drie van deze huizen vormen een ‘buurtje’ waarin geleerd, gespeeld en
gewerkt wordt.
Alle medewerkers in het kindcentrum werken vanuit dezelfde visie.
Het kindcentrum is voor alle kinderen uit de buurt: diversiteit is uitgangspunt.
In het gebouw is ruimte voor ontmoeting, stilte en beweging.
Kinderen leren het beste van levensechte ervaringen.
In het kindcentrum lunchen we samen.
De medewerkers van het kindcentrum maken het verschil: passie en professie
gaan samen met plezier en openheid.
Het kindcentrum is duurzaam en we werken samen aan een gezond milieu.
Het kindcentrum is open van 07:00 tot 19:00 uur en ‘s-avonds voor de buurt.

Wij kunnen ons voorstellen dat het heel veel informatie is, maar bedenk een naam
die voor uw gevoel de beste naam is. Het voor de jury handig als u in het kort uitlegt
waarom u deze naam heeft bedacht. Dit hoeft niet, maar maakt het alleen voor de
jury makkelijker.
Wij hopen dat u mee wilt doen en zijn zeer benieuwd naar de inzendingen!

