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Nieuwsbrief januari 2020 

Van de directie. 
Het nieuwe jaar zijn we weer met frisse energie begonnen! Iedereen heeft er weer veel zin in om er een goed 
jaar van te maken. Een belangrijk onderwerp om mee aan de slag te gaan is het ‘samenwerkend leren’.  
De gedachte achter samenwerkend leren (ook wel coöperatief leren genoemd) is dat alle kinderen hiervan 
leren. Er is een gelijkwaardige deelname: voor de kinderen is duidelijk wanneer en op welke wijze zij een 
bijdrage moeten leveren. Alle kinderen moeten een openlijk individuele  prestatie leveren binnen de 
samenwerking. De kinderen hebben elkaar nodig om tot een goed resultaat te komen en zijn zoveel mogelijk 
gelijktijdig actief. 
Bij samenwerkend leren is niet alleen de lesstof belangrijk, maar ook de samenwerking. Er is dus sprake van 
een cognitief en een sociaal doel. De achterliggende gedachte van samenwerkend leren is dat kinderen niet 
alleen leren van de interactie met de leerkracht, maar ook van de interactie met elkaar. 
Samenwerkend leren heeft veel voordelen. Het stimuleert de betrokkenheid en een actieve deelname van de 
leerlingen. Er is veel variatie in werkvormen. De leerlingen leren veel van en met elkaar. Samenwerkend leren 
bevordert ook de sociale vaardigheden en draagt daardoor bij aan een verbeterde sfeer in de groep. 
De aankomende studiedag op 20 februari gaat het team van het gehele IKC daarmee aan de slag. 

Mededelingen. 
Wanneer het erg hard regent, kunt u met uw kind even schuilen in het kleine halletje bij de hoofd- of 
zijingang. Het is niet de bedoeling om de school al in te gaan. Een leerkracht komt de deuren open doen 
wanneer het tijd is om naar binnen te gaan. 
 
Nog even voor alle duidelijkheid: voor een verlofaanvraag dient u eerst contact op te nemen met de directie.  
Daarna ontvangt u het formulier om verlof aan te vragen. 

Zoals al eens eerder aangegeven willen wij dat, wanneer uw kind ziek is, u dit telefonisch doorgeeft. Niet via 
Parro. Enige tijd geleden hebben een paar ouders aangegeven dat de school telefonisch soms minder 
makkelijk bereikbaar is. Daar hebben we aan gewerkt. Vanaf 8:00 uur is de school telefonisch bereikbaar. 
 
In de afgelopen periode is een aantal keren om toestemming gevraagd voor het plaatsen van foto’s in Parro.  
Een aantal ouders heeft nog niet gereageerd. Mocht dit voor u van toepassing zijn, wilt u dan actie 
ondernemen? Wanneer we eind volgend week geen reactie hebben ontvangen in Parro, kan het zijn dat uw 
kind op een foto te zien zal zijn. 
 
Speeddate bij De Drie Ballonnen. Wij zoeken pedagogisch medewerkers. Kom dinsdag 4 februari, 18:30-20:45 
uur naar KC De Toverberg om te speeddaten. Aanmelden kan via: mulder@junis.nl. Mocht u iemand weten 
die hier interesse in heeft, kunt u dit bericht natuurlijk ook doorgeven. De flyer hangt bij de zij- en 
hoofdingang. 
 
Het gaat goed met onze school! Er heerst een fijne sfeer en dit gaat positief rond in de wijk. Daarom zijn er 
steeds meer ouders die hun kind aanmelden op onze school. Om genoeg aandacht te kunnen geven aan de 
nieuwe kleuters én aan de kleuters die nu al in groep 1 en 2 zitten, hebben we daarom besloten met ingang 
van 1 februari 2020 een zogenaamde ‘instroomgroep’ te starten voor onze jongste kleuters.  
Kleuters die na 1 december 2019 naar school mogen (kinderen die na 1 december 4 jaar worden) worden 
geplaatst in de instroomgroep. Door een instroomgroep zullen de huidige kleutergroepen niet verder groeien 
en nieuwe kleuters hebben zodoende meer ruimte en meer rust om te wennen aan de basisschool.  



De instroomgroep loopt tot aan de zomervakantie. In het nieuwe schooljaar 2020-2021 zijn de kinderen van 
groep 2 doorgestroomd naar groep 3. De kinderen van de instroomgroep gaan dan naar groep 1 en worden 
net als voorgaande jaren verdeeld over de huidige kleutergroepen. 
 

Van het team ‘Onderwijs’. 
Het zal u vast niet zijn ontgaan dat er de afgelopen twee dagen is gestaakt op verschillende scholen.  Ook 
op IKC Noordeinde was een aantal collega’s die hieraan deelnamen. De keuze om wel of niet over te gaan 
tot staking is voor ons geen gemakkelijke geweest.  
 
Een grondbeginsel is dat iedereen recht heeft om te staken. Binnen onze school heeft ieder zijn/haar eigen 
redenen gehad om wel of niet te gaan staken. Daar hebben we binnen het team regelmatig over gesproken 
met respect voor elkaars mening. Het is een ingewikkeld onderwerp om tot een goede beslissing te komen. 
Want natuurlijk willen wij: 

 90 miljoen euro structureel om het carrièreperspectief van het onderwijsondersteunend personeel en 
schoolleiders te verbeteren. 

 560 miljoen euro structureel om de loonkloof van het primair onderwijs met het voortgezet onderwijs 
te dichten. 

 Een intensivering van de maatregelen om werkdruk te verminderen, waarvoor de middelen versneld 
beschikbaar moeten komen. 

 Een salarisverhoging van 1,25 procent elk jaar, bovenop de normale loonruimte, om de achterstand 
die er door de nullijn is ontstaan in te halen. 

Daarbij willen wij ook graag positieve aandacht voor ons prachtige vak. Het is mooi om bij te kunnen dragen 
aan de ontwikkeling van een kind. Daarom zou het mooi zijn wanneer juist meer mensen zouden kiezen voor 
dit interessante beroep. Want wij leggen een belangrijke basis voor de toekomst van kinderen, uw kinderen!  
 
De gevolgen van de dalende kwaliteit van het onderwijs in Nederland, het toenemende lerarentekort en 
het uitblijven van serieuze structurele investeringen in het primair onderwijs raakt iedereen. Onze kinderen 
hebben recht op goed onderwijs! 

Van de BSO. 
De maand januari is bij ons op de BSO best snel voorbij gegaan.  
Sofia en Tess zijn onze nieuwe BSO-kanjers. Wij hopen dat ze het net zo leuk vinden als alle andere kinderen 
op de BSO. Bij de Goudstaven hebben we pinguïns en iglo’s gemaakt van zoutdeeg en klei, zijn er ijsberen 
geknutseld en hebben we appelmoes gemaakt. De Zilverstukken hebben een fotolijstje van een sneeuwpop 
gemaakt, zijn er pinguïns geknutseld. Ook hebben we spelletjes gedaan als: ijsblokjes doorgeven en sneeuw 
blazen. Voor de volgende maand hebben we weer een nieuw activiteitenschema die vanaf volgende week bij 
de Goudstaven en Zilverstukken hangt. 
De maand februari heeft ook een studiedag en een voorjaarsvakantie. Vergeet niet om uw kinderen, als u 
hiervan gebruik wilt maken, op te geven voor de BSO. Voor de voorjaarsvakantie kan dat tot 9 februari en 
voor de studiedag kan dat tot 13 februari. 

Van het Kinderdagverblijf. 
Als eerste heetten we 2 nieuwe kindjes welkom bij ons op de groep. Zoë en Bodile. We hopen dat jullie een 
leuke, gezellige en leerzame tijd bij ons gaan hebben. 
De voorleesdagen zijn in volle gang. Het boek gaat over Moppereend. Wij hebben veel geleerd over 
verschillende emoties die het boek vertelt. We hebben deze dagen ook vaak naar het bijpassende liedje van 
het boek Moppereend geluisterd. Hierbij delen we het liedje zodat de kinderen thuis ook lekker mee kunnen 
doen: http://youtube.be/UD2wqDgZrBQ. 
Op 21 januari kwam er een mevrouw van de bibliotheek voorlezen, het ging over het boek Moppereend. Ze 
had allerlei spulletjes bij haar. De kinderen vonden het erg leuk. Daarna nog een kleurplaat gekleurd, die eind 
van de dag mee naar huis ging. 
Op 22 januari hadden wij op de groep ook voorleesontbijt. We hebben zitten smullen van alle lekkere dingen. 



Ook willen wij ouders en in het bijzonder een zus heel erg bedanken voor het voorlezen op de groep. 
Op dit moment zijn we bezig met het thema ‘kunst’. Er hangen veel leuke knutsels in ons lokaal. De knutsels 
hebben we gemaakt met verschillende technieken, bijv. een Mondriaan en verven met de voeten! Binnenkort 
mogen ze mee naar huis en starten wij een nieuw thema ‘dieren’. 
Leuke tip! De baby-, peuter-, en kleutermarkt vindt op 2 februari weer plaats in Zoetermeer. Naast diverse 
leuke stands kun je, in het kader van de Nationale Voorleesdagen ook de theatervoorstelling ‘Loet en 
Moppereend’ bezoeken. http://www.forumzoetermeer.nl/actviteiten/2020-02-02/baby-peuter-en-
kleutermarkt. 

Van de Ouderraad. 
Bijgaand ontvangt u een herinnering voor de betaling van de vrijwillige ouderbijdrage. Mocht dit niet op u van 
toepassing zijn, beschouw deze brief dan als niet verzonden. 

Van de Medezeggenschapsraad. 
De verkiezing voor het nieuwe lid van de MR heeft plaatsgevonden. Er is een behoorlijk aantal stemmen 
uitgebracht, zodat we gelukkig konden spreken van een representatieve stemming. Ilvy Middelhoff, 
moeder van Ric uit groep 2 is gekozen als nieuw MR-lid namens de ouders. Maandag 27 januari jl. woonde zij 
de eerste vergadering bij. Wij namen daarbij gelijk afscheid van Wouter de Kwant als MR lid. Omdat Wouter 
ook secretaris van de MR was, hebben we gelijk een nieuwe secretaris uit ons midden gekozen. Dat is Corné 
Santbergen geworden. Zo is de MR weer voltallig en klaar voor de tweede helft van het schooljaar, waarin er 
in de MR nog veel moet gebeuren. 
De MR bespreekt allerhande zaken, waarvan er een aantal ook formeel instemming van de MR nodig hebben. 
Zo heeft de MR in een eerdere vergadering ingestemd met onder andere het onderwijsbeleid, het 
personeelsbeleid en het kwaliteitsbeleid zoals dat is beschreven in de schoolgids. Er zullen nog de nodige 
onderwerpen volgen. 
 

Met vriendelijke groeten,  

Team IKC Noordeinde 
 

 


