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We zijn gestart! Inmiddels hebben we er alweer 3 weken opzitten, de eerste ‘gouden weken’, waarin kennis
wordt gemaakt, kaders worden neergezet, missies gevormd, doelen bedacht en nieuwe vriendschappen
worden gesloten. Spannende eerste weken, hoe gaat het nu precies in de nieuwe groep, wat zijn onze
verwachtingen over en weer. Op ons IKC is het een goed gebruik om het hele jaar door bezig te zijn met een
positief klassenklimaat, maar in deze eerste schoolweken maken we hier extra tijd voor vrij. Deze tijd vullen wij
met kennismaking,- en samenwerkingsactiviteiten. 
Te denken valt aan spelletjes als ‘wie heeft de langste slinger’, wie ben ik blad, jezelf voorstellen aan de hand
van meegebrachte voorwerpen, padlets waarop foto’s gekeken konden worden van de klas, grote kleurplaten
maken als groepswerk, memory om tweetallen te vormen en zo zullen de kinderen u vast nog meer kunnen
vertellen over alle activiteiten.
 
We hebben er als IKC ook voor gekozen om na deze vakantie te starten met een inloopweek. We merkten dat
er in de onderbouw meer gebruik van gemaakt werd dan in de bovenbouw, daar zijn de leerlingen al wat
zelfstandiger en ouders laten meer los. De starttijd werd goed in acht genomen en om 8.30 uur kon de
leerkracht beginnen. Fijn om veel ouders even te zien.



Duurzaamheid wordt een steeds belangrijker thema binnen de maatschappij en ook wij willen
hier aandacht aan geven binnen de school. Zo doen we al veel om het beter te doen, denk aan
de zonnepanelen op ons dak en ons nieuwe schoolgebouw wordt klimaatneutraal. We
verwarmen met zelfopgewekte energie en er komt geen gasaansluiting meer. In het kader van
duurzaamheid vragen we de kinderen om de verpakkingsmaterialen die bij hun 10 uurtje of lunch
vrijkomen weer mee naar huis te nemen. Te denken valt aan drinkpakjes en zakjes. 
  

 

KEER OM GESPREKKEN
Afgelopen week hebben er al veel ‘keer-om-gesprekken’ plaatsgevonden. Fijn dat u als
ouder(s)/verzorgers(s) de moeite hebt genomen om het formulier in te vullen en om met ons in
gesprek te gaan. Deze gesprekken leveren ons zo in het begin van het nieuwe schooljaar veel
mooie informatie op over uw kind. Fijn om korte lijnen met elkaar te hebben waar nodig en gelijk
met elkaar af te kunnen stemmen. 

Binnen ons IKC zijn we voorstander van gezond eten. Mede hierom zijn er de zogenoemde GRUIT
dagen. (GRUIT is een combinatie van de woorden groente en fruit). Het is de bedoeling dat onze
leerlingen dan iets van groente en/of fruit meenemen als tussendoortje. Deze GRUIT dagen zijn op
woensdag, donderdag en vrijdag. Op maandag en dinsdag kunt ook gerust groente en/of fruit
meegeven, maar een pauze koekje mag ook. 

 GRUIT DAGEN

 DUURZAAMHEID

 NIEUWBOUW
Ons nieuwe gebouw wordt naar verwachting augustus 2024 opgeleverd. Dit is helaas twee jaar
later dan gedacht, vanwege procedures die toch langer duren dan gepland was. In het
kikkernieuws zullen we u op de hoogte houden van de vorderingen rondom de nieuwbouw. 

 
Een sfeerimpressie
van de aanblik van
de achterzijde van
ons nieuwe 
IKC - gebouw. 



Het wordt drukker op straat vooral rondom de scholen tijdens het halen en brengen.

Autoverkeer:
Sommige ouders kiezen ervoor om hun kinderen uit te laten stappen op de Kastanjelaan. Dit
zorgt voor onveilige situaties en belemmert het andere verkeer. Wij hebben vernomen dat er
meer gehandhaafd gaat worden op de verkeerssituatie rondom school. 
Als IKC doen we een dringend beroep op u om gebruik te maken van de grote parkeerplaats
tegenover ons IKC. Samen kunt u dan veilig het zebrapad over en vanaf het schoolplein kunnen
de kinderen zelfstandig het gebouw in en staan er collega's om daar waar nodig de kinderen te
helpen.

Fietsverkeer:
We zien ook steeds meer kinderen op de fiets naar school gaan. Het is verstandig om een keer
met de kinderen de fietsroute van huis naar school en terug te oefenen. Tijdens het oefenen
krijgen de kinderen controle over hun fiets en leren ze een beetje hoe het werkt in het verkeer en
wat de gevaarlijke punten onderweg zijn.

Op ons IKC besteden we in alle groepen aandacht aan het deelnemen in het verkeer. Dit alles
om de veiligheid van uw (en een beetje onze kinderen te waarborgen). We behandelen niet
alleen de verkeersregels- en borden, maar we werken ook aan vaardigheden,
veiligheidsbewustzijn en houding als deelnemer aan het verkeer.  Hierdoor kunnen de kinderen
veilig als voetganger, fietser en passagier aan het verkeer deelnemen en dat wat ze hebben
geleerd ook in de praktijk brengen.

We doen het immers samen, dank jullie wel. 

VERKEERSVEILIGHEID - dat doen we samen

KINDERPOSTZEGELACTIE
Ook wij doen als school weer mee. De Kinderpostzegelactie is uniek in Nederland en in de wereld.
De actie is opgenomen in de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed. Al sinds 1948
wordt de Kinderpostzegelactie gehouden. Misschien heeft u er zelf als kind ooit wel aan
meegedaan. In de loop der jaren is er natuurlijk wel wat veranderd. Zo is de werkwijze nu (bijna)
helemaal digitaal: de kinderen verkopen met QR-codes, ze kunnen alles online volgen en ze spelen
een game als beloning. Die digitale aanpak is leuk, makkelijk, veilig en efficiënt.
De opbrengst van de Kinderpostzegelactie
2022 is bestemd voor kinderen die zó veel aan
hun hoofd hebben dat ze vastlopen op school.
Ze hebben bijvoorbeeld problemen thuis of iets
naars meegemaakt. Het lukt deze kinderen niet
het beste uit zichzelf te halen. Stichting
Kinderpostzegels geeft ‘wind mee’ en helpt deze
kinderen met begeleiding of een speciale
training. Zodat ook zij weer met een vrij hoofd
naar school kunnen.



AGENDA

Schoolfotograaf (groep 3 t/m 8)  3 en 4 oktober 2022
Kinderboekenweek 5 t/m 16 oktober 2022
Studiedag maandag 10-10-2022 
Studiedag dinsdag 11-10-2022 
Inloopavond op school 18-10 -2022
Herfstvakantie 22-10-2022 t/m 30-10-2022
Inloopweek 31 oktober t/m 4 november 2022




