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Beste ouders en verzorgers van kindcentrum Het IJzeren Kind,  

 

Het werken met ateliers in de groepen 1 t/m 8 

Vanaf dit schooljaar starten we groepsoverstijgend met het 

aanbieden van verschillende workshops op het gebied van 

kunst, cultuur, ICT, techniek, beweging e.d.  

Voor de groepen 1 en 2 wordt er gewerkt aan dans; 

Engels; drama; yoga; koken; timmeren en bewegen. 

In de groepen 3 en 4 gaan de kinderen werken met natuur; bewegen; knopen/vlechten/weven; 

toneel; yoga; collages maken en tekenen. 

In de groepen 5 en 6 is er gekozen voor stopmotion maken; 

figuurzagen; werken met Oost Indische inkt; koken en 

bewegen. 

In de groepen 7 en 8 is er gekozen voor stopmotion; werken 

met houtskool; het maken van een bordspel; 

gipshandafdrukken maken en bewegen. 

Het schooljaar wordt verdeeld in blokken van ongeveer 4 

weken, waarbij de kinderen van de groepen 1 t/m 4 en de 

groepen 5 t/m 8 wisselend aan de beurt zijn. Dit schooljaar 

zullen er vier blokken gegeven worden. 

Deze blokateliers vinden altijd plaats op de 

woensdagochtend en woensdagmiddag, onder begeleiding 

van een leerkracht (en evt. een ouder).  

           

 

                         

  

               

 

  



Ouderlid MR gezocht 

Vanaf 1 februari 2018 is KC Het IJzeren Kind gestart met een nieuw geformeerde MR.  

De MR heeft als taak onderwerpen in relatie tot de school, het onderwijs, het gevoerde beleid en 

de financiën op een open manier aan de orde te stellen en hierover te discussiëren. Bij een 

aantal onderwerpen gaat de rol van de MR verder. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR 

adviesrecht of instemmingsrecht. De MR heeft daarmee dus ook invloed op de besluiten die er 

binnen de school worden genomen.  

 

De MR is opgebouwd uit twee geledingen, namelijk de personeelsgeleding en de oudergeleding. 

We zijn na de fusie gestart met zes MR leden, drie ouders en drie leerkrachten. Gezien de 

omvang van de school, de hoeveelheid en de verscheidenheid van onderwerpen, willen we 

vanaf  schooljaar 2018-2019 de MR uitbreiden naar acht leden. Voor de personeelsgeleding 

heeft dit inmiddels plaatsgevonden. We zijn daarom voor de oudergeleding op naar een vierde 

MR lid.  

MR-lid zijn is een vrijwillige rol, het is echter niet geheel vrijblijvend. Het uitgangspunt voor de 

zittingstermijn van een MR-lid is 3 jaar en dat u een kind op school heeft. De MR vergadert 

gemiddeld elke 6 weken en de vergadering staat gepland van 20.00u tot ongeveer 22.00u. 

Uiteraard vergt een vergadering ook voorbereidingstijd van elk individueel lid. 

 

Wilt u graag, in de rol van MR-lid, meedenken over het beleid van de school, samen met andere 

ouders en leerkrachten, meldt u dan aan als volgt: stuur een mail naar Anita de Jonge 

(anita.dejonge@signumonderwijs.nl). 

Wij verzoeken u dit voor 1 december 2018 te doen. Over het vervolg wordt u na 1 december 

2018 geïnformeerd. 

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben ten aanzien van het bovenstaande dan kunt u 

hiervoor eveneens terecht bij Anita de Jonge. 

Vriendelijke groeten, 

MR  

 

Enquête ophalen kleuters 

In de afgelopen periode hebben de ouders van de kleuters hun kinderen in de klas opgehaald. 

Volgende week willen we deze manier van ophalen gaan evalueren en daarbij willen we de 

inbreng vragen van u als ouder van een kleuter. 

Komende week op maandag 8 oktober kunt u in de groep van uw kind, ’s ochtends bij 

binnenkomst,  een formuliertje invullen met de vraag hoe u over deze manier van ophalen denkt. 

Zodra de evaluatie heeft plaatsgevonden brengen wij u verder op de hoogte van het vervolg. 

 

Gevonden voorwerpen 

De gevonden voorwerpen liggen weer te wachten op hun eigenaar in de hal bij de lift. Worden zij 

voor de herfstvakantie niet opgehaald verdwijnen ze in de kledingcontainer van de OV. 



 

Verkeersweek 

Onlangs hadden we een schoolbrede verkeersweek met als thema: “Veilig naar school”. In alle 

klassen is er bijgehouden hoeveel kinderen ’s ochtend te voet, met de fiets of met de auto naar 

school komen, waarbij het de bedoeling was met de klas een doel te stellen en te halen. Helaas 

gooide de regenachtige vrijdag roet in het eten en hebben we die dan ook maar uit de telling 

verwijderd. Daarnaast was er een tweeledige ontwerpwedstrijd. De groepen 1 t/m 6 maakten 

een verkeersposter, de groepen 7 en 8 een heus verkeersbord. Beiden hadden als onderwerp 

de veilige oversteek vanaf het onderbouwplein. De winnaars van beide wedstrijden zullen 

binnenkort hun eigen ontwerp aan het hek of op een echt verkeersbord kunnen bewonderen.  

 

 

Prijswinnaars ontwerpwedstrijd! 

Door het gesprek aan te gaan met ouders en kinderen kwamen we, naast de oversteek bij het 

zebrapad, ook het parkeren in, met name, de Karel Ensinckstraat tegen. Graag ook hiervoor 

weer ieders aandacht. Parkeren op de stoepen en voor uitritten zorgt voor overlast.  

 

Werkdrukverlaging  

Iedere basisschool heeft voor het huidige schooljaar geld gekregen voor de werkdrukverlaging 

van leerkrachten. Dit geld zetten wij in om leerkrachten een aantal dagen per jaar vrij te 

roosteren uit de klas. Zo hebben zij tijd om zaken rondom de klas goed voor te bereiden. Dit geld 

komt zo dus ten goede van het onderwijs aan uw kinderen.  

De dagen dat een leerkracht werkdrukverlaging heeft, is deze uit de klas, maar wel op school 

aanwezig. Er is dan een invaller aanwezig in de klas. Dit is zoveel mogelijk dezelfde persoon 

gedurende het jaar. Daarnaast hebben we de dagen van parttime leerkrachten veelal gekoppeld, 

waardoor er minder weken zijn in het jaar dat uw kind 3 leerkrachten in één week heeft.  

De leerkrachten zullen via Klassenboek in de IJzeren Kind app communiceren wanneer zij een 

dag buiten de klas werken.  

Mocht u nog vragen hebben over dit onderwerp dan kunt u bij de directeur Magda van der 

Meijden of bij teamleiders terecht. Jolanda Clerkx voor de onderbouw 



(jolanda.clerkx@signumonderwijs.nl) of Alette van de Liefvoort voor de bovenbouw 

(alette.vandeliefvoort@signumonderwijs.nl) 

 

Leerlingenraad 2018-2019 is gekozen! 

Inmiddels is de eerste vergadering alweer achter de rug. De nieuwe leerlingenraad is gekozen. 

We hebben Oubaida gekozen als vice-voorzitter en Jill als notulist.Het eerste speerpunt van de 

kinderen is het netjes houden van de toiletten. In de bovenbouw gaan ze daarom posters maken 

met daarop het aantal dagen dat de toiletten netjes zijn. Het blok dat dit het langste volhoudt 

wordt daarvoor beloond. De leerlingenraad heeft ook een eigen pagina op de website: 

https://www.kc-hetijzerenkind.nl/leerlingenraad 

6A: Danchenique de Veer, 6B: Bob Schouten, 6C: Jesper Jorritsma, 7A: Femke Oppers, 7B: 

Juul van Druenen, 7C: Maxim Leemans, 8A: Oubaïda Demnati, 8B: Jill Meulenbroek, 8C: Kaja 

Dirks, voorzitter Johan Kouwenberg. 

 

Kom erbij! De Kinderboekenweek 2018 gaat bijna van start. 

Nog even en dan is het zover. Van woensdag  3 tot en met zondag 14 oktober wordt er door het 

hele land weer extra aandacht besteed aan kinderboeken en lezen. Dit jaar staat het thema 

‘vriendschap’ centraal. 

In de groepen zal er volop worden voorgelezen. Daarnaast zullen er divers workshops worden 

gegeven, zoals  een boekenkring of creatief schrijven n.a.v. prachtige boeken over vriendschap, 

aan de slag met poëzie of wat te denken van “Boekenvriendjes”, waarbij leerlingen voor elkaar 

een boek zullen uitzoeken. 

 

Ventje zoekt een vriendje | Ted van Lieshout 

Ventje zoekt een vriendje. Hij neemt er een mee naar huis. 

Maar zijn mama wil hem niet in huis hebben. 

Wat nu? 

Ventje zoekt een vriendje is een unieke samenwerking tussen drie 

grootheden uit de jeugdliteratuur: Ted van Lieshout & Ingrid en Dieter 

Schubert  

 

https://www.kc-hetijzerenkind.nl/leerlingenraad


Kersenhemel | Jef Aerts (Vlag en Wimpel 2018) 

Sommige vrienden zijn veel meer dan vrienden. Ze groeien als 

tweelingkersen aan hetzelfde steeltje. 

Adin en Dina zijn zulke vrienden. Tot Adin op een dag naar de stad gaat 

verhuizen. Een verhaal over weggaan en weer terugkomen. En hoe 

échte vriendschap altijd blijft duren. 

Uiteraard worden ook de Gouden griffel en het Gouden Penseel 

uitgereikt! Een paar kanshebbers op een rijtje 

Categorie 9 jaar en ouder 

 

Lampje van Annet Schaap 

“Dit verrassende debuut van Annet Schaap neemt de lezer mee naar een 

realistische wereld en een kleurrijk, avontuurlijk universum waar Lampje, 

Edward en anderen zich moeten zien te redden en aan elkaar overgeleverd 

zijn. Gebeurtenissen wisselen elkaar in hoog tempo af en maken het tot een 

spannend en uitdagend verhaal waarvan je de afloop niet kunt voorspellen. 

De auteur heeft zich laten inspireren door sprookjes, schrijvers en thema’s 

als onbaatzuchtige vriendschap, dapperheid en doorzettingsvermogen. “(uit 

het juryrapport). Een prachtig boek om zelf te lezen of voor te lezen en nadat je het hebt gelezen 

wil je het nog een keer lezen. Geweldig! 

 

Categorie Informatief 

De zweetvoetenman – Annet Huizing & Margot Westermann 

(Lemniscaat)  

“De toelichting op de rechtsgang en rechtstaat is zo toegankelijk beschreven 

dat je je bewust wordt van het feit dat je in een land woont waar 

rechtvaardige regels gelden en je niet aan de willekeur van deze en gene 

bent overgeleverd.”  (uit het juryrapport). 

Wat het extra aantrekkelijk maakt is dat het met veel humor en vaart beschreven is! 

 

Kanshebber op een Gouden Penseel 

Konijnentango – Daan Remmerts de Vries & Ingrid & Dieter 

Schubert  

 “Lief, vrolijk, grappig, ontroerend, gek, teder – noem maar op. Iedere 

keer opnieuw is Konijnentango een ervaring. Dit tegelijkertijd 

verrassende, enigszins verwarrende en schattige verhaal komt door 

de gloedvolle illustraties sprankelend tot leven. Het is ingekaderd en 

tegelijkertijd onstuimig.” (uit het juryrapport). Wederom geweldig! 

 



We er helemaal een feestje van. Met het motto van de BIEB “vrienden voor het lezen” gaan we 

er weer een fijne lees-week van maken! 

 

Christel Schrijver, leesconsulent 

 

Nieuws van externen 

 

 

 

 

 



 



 



 



 

    
Leer typen met persoonlijke begeleiding op school! 
Na de kerstvakantie starten we met een nieuwe typecursus voor kinderen bij 

jullie op school, onder begeleiding van Type-Uniek (voorheen TYPE10). De 
lessen worden gegeven in kleine groepen (minimaal 8 en maximaal 14 

kinderen). 
 
De typecursus start op: 

Maandag 7 januari 2019, van 14.10 tot 15.10 uur (nog 10 plaatsen 
beschikbaar) 

 
De kinderen uit de groepen 6, 7 en 8 leren gemiddeld in 10 klassikale lessen 
blind typen. Toetsenbordvaardigheid geeft je direct een voorsprong, zowel 

op school als op het internet. In het voortgezet onderwijs gaan de kinderen 
veel lange boekverslagen en scripties schrijven waarbij zij dus nog meer 

zullen profiteren van hun vingervlugheid. 
 
De totale typecursus kost €110,00 per cursist. De kinderen worden door 

Angelique van Type-Uniek opgevangen met wat te drinken en een kleine 
versnapering.  

 
Wilt u ook dat wij een laptop reserveren voor uw zoon of dochter, via de 

website van www.type-uniek onder het kopje “groepslessen” kunt u zich 

inschrijven. Plaatsing geschiedt via binnenkomst van aanmelding. 

 
Voor meer informatie, kijk op de site van www.type-uniek.nl. Voor vragen ben 

ik (Angelique) telefonisch bereikbaar op 06-30789989. 
 

http://www.type-uniek.nl/

