Vlaardingen,
17 juli 2020
Aan alle ouders en verzorgers van de kinderen van IKC Erasmus,
Het schooljaar zit erop!!
Wat een bijzonder jaar hebben we met elkaar meegemaakt, met als grootste
aandachtspunt natuurlijk de coronacrisis. We hopen dat u daar als familie
goed doorheen gekomen bent.
Ik wil u nogmaals een groot
compliment maken voor het thuis
werken in de corona periode. We
hebben ons echt gerealiseerd
wat een opgave het voor u
geweest moest zijn, maar wat
waren we trots om te zien hoe
hard er gewerkt werd! In de
onderbouw met filmpjes en tekeningen, in de midden en bovenbouw via
TEAMS en connect. Het voeren van de gesprekken met ouders en kinderen
hebben we echt als meerwaarde ervaren. Dit willen we zeker voortzetten.
Als we terugkijken naar de periode op school dan zie ik dat we een hoop
ontwikkelingen doorgemaakt hebben. We zijn dit jaar gestart met Jeelo
waarbij we in thema’s met elkaar gewerkt hebben. Deze thema’s waren
zichtbaar door de hele school heen. Wat ontzettend leuk was, was dat we als
school een aantal activiteiten gedaan hebben zoals de sponsorloop voor
KIKA, de boekenmarkt voor de
Voedselbank en het bezoek aan
Soenda. Het samenwerken van de
kinderen heeft hierin centraal gestaan.
Een ander hoogtepunt was de afsluiting
met de musical van groep 8.
Tijdens de corona is er een start
gemaakt met het werken met leerlijnen
en dit gaat een vervolg krijgen in de
groepen. Dit is ook een van de
onderbouwingen voor de keuze van parallelgroepen.

Als team hebben we met elkaar de visie en de missie van de school bepaald
met als kernwoorden GEZIEN, GEHOORD en BETROKKEN. Ook hebben we
hierbij waardes bepaald die wij als school belangrijk vinden voor onze
kinderen. Veiligheid, autonomie, vertrouwen en rust zijn de waardes die
binnen de school zichtbaar centraal komen te staan. Dit vraagt van ons
allemaal iets; van de kinderen, de leerkrachten en de ouders.
Ik wil u vragen om alvast woensdagavond 9 september 19.00 uur vrij te
houden in uw agenda want dan willen we onze koers voor het komende
schooljaar met u bespreken. Wat er in ieder geval besproken gaat worden:
•
•
•
•
•
•
•

Visie van de school
Afspraken
Werkwijze in parallelgroepen
Werken met leerlijnen
De zorgstructuur van IKC Erasmus
Werkwijze in de groepen
Jeelo

Belangrijke onderwerpen die we graag
met u willen delen.
Voor nu wens ik u een hele fijne vakantie
toe. We hopen iedereen weer gezond te
zien op de eerste schooldag op
maandag 31 augustus 2020.

Namens het team van IKC Erasmus,
Sandra Lewis , directeur

