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SCHOOLJAAR 2021-2022 NR. 23, 21-02-22

Nieuwsbrief IKC Samen Wijs
  Kalender

Dinsdag 8-03-22 MR vergadering 4

Maandag 14-03-22: Start week van de
           

rapportgesprekken

 

Corona

Vanaf maandag 7 maart geldt:

 We blijven thuis bij klachten en testen: iedereen. Komt u terug uit het buitenland? Graag 
eerst testen voordat de kinderen naar school komen.

 We wassen onze handen en niezen in onze elleboog: iedereen
 We zorgen voor voldoende frisse lucht: in alle groepen

Ouders in de school:
We hebben nagedacht over wat het loslaten van de maatregelen betekent voor ouders in de school.
We hebben hiervoor advies gevraagd aan de ouderraad. We zijn van mening dat we het beste de 
kinderen zelfstandig de school in kunnen laten komen. Dit heeft met de beperkte ruimte in de 
school te maken en
 voor groep 1-2-3 ook met het bevorderen van de zelfstandigheid van de kinderen. Tijdens Corona 
tijd
 hebben we ervaren dat onze jongsten heel veel zelf kunnen. Zoals hun jas ophangen, eten en de 
bidon 
in de juiste bakken zetten en hun tas opruimen. Zelfstandigheid is een belangrijk doel van ons 
kindcentrum, vanuit onze kernwaarde actief via het thema eigenaarschap (leren leren).

Tevens vinden we het contact en de verbinding met u als ouders heel belangrijk. Om dit te 
bevorderen zijn

 alle ouders weer welkom op het plein. Alle leerkrachten van groep 5 tot en met 8 zullen van 8.20-
8.25 op 

Beste ouders/verzorgers,

We hopen dat u allen van een fijne vakantie heeft 
kunnen genieten, in Nederland of in het buitenland.
We hebben zin om met de kinderen weer aan de 
slag te gaan en kijken uit naar hun 
vakantieverhalen.  

Hartelijke groet,
Team IKC Samen Wijs



Nieuwsbrief IKC Samen Wijs Pagina 2 van 3

het schoolplein staan. U kunt hen dan kort iets vragen. Heeft u belangrijke mededelingen voor die 
dag? 
Dan vragen wij u deze voor 8.15 uur naar de leerkracht te mailen, zij zullen u voor 8.15 uur een 
antwoord 
geven. Om 14.00 uur zullen alle leerkrachten van groep 1 tot en met 4 op het plein staan. Mocht u 
meer tijd met de leerkracht nodig hebben, dan vragen wij u om een afspraak te maken. Dit geldt 
uiteraard voor allerlei zaken die uw kind of de school aangaan. Hiske zal op elke dag, behalve de 
woensdag, of in de ochtend 
of in de middag buiten staan. U kunt haar dan altijd aanschieten. Mocht het meer tijd vragen, dan 
vragen 
wij u met haar een afspraak via de mail of telefoon te maken. 

Schoolmaterialen
Enkele schoolmaterialen krijgt uw zoon of dochter 1 keer per schoolperiode of 1 keer per schooljaar.
Mocht een van deze materialen kwijt of kapot zijn, dan kunt u deze op school nieuw kopen. 
Hieronder de prijslijst voor de materialen waar dit voor geldt:
Vulpen: €5,-
Whitebord stift met vullingen: we werken vanuit duurzaamheid met whiteboard stiften waar 
vullingen 
in kunnen. Zo heeft uw kind maar 1 stift nodig vanaf groep 3): €3,-
Bidon zonder dop: €2,50
Bidon met dop: €3,50

Huisvesting
Door de storm Eunice is er 1 grote boom op het grasveld naast het schoolplein omgewaaid. 
De boom blijkt op het terrein van de gemeente te staan. Dit betekent dat de gemeente de boom 
moet weghalen. Die heeft hier helaas nog geen tijd voor gehad. Zodra de boom weg is, kunnen wij 
het hek en 
het stukje schoolplein repareren. 

Tijdelijke huisvesting
De nieuwe lokalen zijn klaar en ingericht! We zijn heel blij met de lichte en mooie lokalen! 
De juffen hebben hard gewerkt om alles in te richten. Op een aantal kleine dingen na is het klaar en
kunnen alle kinderen van de Bevers en de Wolven een mooie start in hun nieuwe lokaal maken. 
De BSO ruimte is ook klaar, de ruimte moet alleen nog worden ingericht. Hier zullen we ons de 
komende 
tijd op richten. Onze speelzaal is hierdoor weer beschikbaar voor onder andere de danslessen. 
De peuteropvangruimte (oud lokaal van de wolven) wordt klaar gemaakt voor de peutergroep de 
panda’s, 
die nu nog op Stadhouderslaan 3 gehuisvest zijn. 

In de vakantie is een bedrijf aan de slag geweest met het installeren van een nieuwe 
brandmeldinstallatie. 
Het werk is nog niet helemaal af. Er hangen nog draden uit het plafond. 
Dit wordt zo snel mogelijk afgemaakt. Het kan geen kwaad, er staat geen stroom op. De draden zijn
voor de brandmelding en moeten nog hierop worden aangesloten. 
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Nieuws vanuit de groepen

 Onze kleutergroepen gaan een pilot starten met slippers/klompjes. We proberen dit uit tot 
aan de meivakantie. Voor de meivakantie zullen we de werking hiervan evalueren. 
Het doel is schone vloeren. Nu komt er veel zand mee naar binnen. De juffen van de groepen
zullen 
in de groepsapp verdere 
informatie over het gebruik van de slippers/klompjes communiceren. 
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