De Europaschool, Smallsteps Kinderopvang en
Spring! Peuterspeelzalen Hengelo vormen
samen het Integraal Kindcentrum
Europaschool, een kindcentrum dat passend is
bij de eigen identiteit én aan ouders de keus
laat. Samen zorgen we voor afstemming in
onderwijs en opvang voor alle kinderen van
0 tot 13 jaar in onze wijk. Binnen het IKC
werken leerkrachten en pedagogisch
medewerkers vanuit 1 pedagogische en
educatieve visie om kinderen een zo optimaal
mogelijke leerlijn te bieden en te
ondersteunen met elkaars kennis en ervaring,
sámen met ouders!

Naar de
basisschool …
Een spannend moment, uw kind wordt vier
jaar en dat betekent … óp naar de basisschool!
De Europaschool is een kleinschalige
openbare school, waar kinderen hun eerste
stapjes binnen het onderwijs zullen zetten bij
ervaren kleuterjuffen. Als uw kind de overstap
naar de basisschool maakt gaan intern
begeleiders, leerkrachten en pedagogisch
medewerkers met elkaar in gesprek over
welke stappen in de ontwikkeling al zijn gezet.
Deze afstemming is belangrijk, zo start uw
kind met de juiste ondersteuning.

Het IKC in de praktijk:
Voorschools …
Nog voordat uw kind naar de basisschool gaat
wilt u het beste voor uw kind. Misschien zoekt
u een kinderdagverblijf voor een aantal
dagdelen in de week, of juist twee dagdelen
peuterspeelzaal.
U kunt binnen het IKC Europaschool uw eigen
keuzes maken, passend bij uw gezinssituatie:
Smallsteps Serpentine voor de kinderopvang
en/of buitenschoolse opvang, Spring!
Peuterspeelzalen Hengelo (Pippeloentje) als
peuterspeelzaal, of gebruik maken van beide!
De afstemming tussen de locaties zorgt voor
een doorgaande lijn, passend bij u en uw kind.

En verder …
Door het jaar heen zijn verschillende
activiteiten gepland, waarop we bij elkaar
kijken en met elkaar in gesprek gaan over de
praktijk. Op deze manier worden kennis en
ervaring gebruikt om te komen tot
overeenstemming en prachtige nieuwe
inzichten.
Bent u nieuwsgierig geworden naar onze
locaties? Leest u dan verder op de achterkant
van deze flyer of … maak een afspraak voor
een rondleiding!

Met vriendelijke groet,
Marit Toemeungte (Smallsteps – Serpentine)
Dicky Hollak (Spring! Peuterspeelzalen Hengelo – Pippeloentje)
Jaap Winter en Susan Papen (Europaschool)

