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Nieuwsbrief IKC Samen Wijs 

        Kalender 
       
      Zondag 17 april: Eerste Paasdag 

      
Maandag 18 april: Tweede Paasdag, kinderen  
         zijn vrij 

      Vrijdag 22 april: Koningsspelen 
       

Maandag 25-4 t/m vrijdag 6-05: Meivakantie 
      
 
 
       

 
Nieuws vanuit de kinderraad 
Flessen worden deze week ingeleverd. In de volgende nieuwsbrief kunnen we u de opbrengst vertellen. 
 
 
Activiteiten  
Komende vrijdag zijn de Koningsspelen. U heeft informatie per brief op de app gekregen. Daarnaast heeft uw kind een 
intekenlijst voor de sponsorloop mee naar huis gekregen. U bent van harte welkom om in de middag uw kind(eren) aan te 
moedigen bij de sponsorloop. Deze start rond 13.00 uur. We zullen aangeven waar u het beste kan gaan staan.  
 
 
 
Studiedag 

Afgelopen donderdag hebben we met elkaar gekeken naar onze opbrengsten en hebben we  
definitief een nieuwe rekenmethode gekozen. Kwaliteit van onderwijs is regelmatig een terugkerend onderwerp 
op onze studiedagen. Iedere keer proberen we hiermee ons onderwijs naar een steeds hoger niveau te trekken. 
Zo hebben we dit keer stil gestaan bij het effectiever maken van onze instructies en aandacht voor kinderen die 
meer aankunnen. Daarnaast is kansgelijkheid een belangrijk thema. Hierbij kijken we vanuit positiviteit en hoge 
verwachtingen naar elk kind.  
Onze nieuwe rekenmethode wordt in groep 4 tot en met 8 Pluspunt. Bij de kleuters gaan we aan de slag met 
Semsom. Voor groep 3 zijn we nog aan het onderzoeken of Semsom of Pluspunt passender is. Semsom sluit aan 
op Pluspunt.

 
Beste ouders/verzorgers, 
 
In deze nieuwsbrief aandacht voor de oproep om nieuwe 
leden voor de klankbordgroep te werven! 
 
Hartelijke groet, 

Team IKC Samen Wijs 
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Huisvesting 
 
Tijdelijke huisvesting 
Rond de zomer zal er worden gestart met het slopen van de flats rondom ons kindcentrum heen. De coördinatie hiervan ligt 
bij de woningbouwvereniging. Wij hebben nauw contact met hen om de sloop goed af te stemmen. 
Er zullen bouwhekken komen aan de kant van de Talingstraat.  
Na de sloop zal de grond bouwrijp gemaakt worden. Dit is in handen van de gemeente. Vervolgens zal de grond bouwrijp 
gemaakt worden. Dit zal rond februari/maart 2023 starten. Vanaf dat moment is Dura Vermeer de verantwoordelijke. Ook 
met hen hebben we nauw contact om af te stemmen. 
 
Nieuwbouw 
Momenteel geen nieuws 
 
Joey stelt zich voor 
 
Beste ouders, verzorgers, 
  
Graag stel ik me aan u voor. Mijn naam is Joey Kraan en na de meivakantie zal ik op maandag en dinsdag werkzaam zijn in 
groep 5 van Samen Wijs.  
Ik ben 39 jaar en woon samen met mijn vrouw en 2 kinderen in Schiedam.  
 
Na het afronden van de Pabo heb ik ruim 15 jaar gewerkt op 2 Wijzerlocaties in Maassluis. Ik heb daar naast 
groepsleerkracht ook andere functies en taken binnen de organisatie gehad. Doordat ik zo’n lange periode op dezelfde 
locaties heb gewerkt is het nu tijd om een nieuwe uitdaging aan te gaan. Ik ben blij dat ik dit mag gaan doen bij Samen Wijs.  
 
Ik heb veel zin om na de meivakantie te starten en kinderen en ouders te ontmoeten. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Joey Kraan 
  

 
 
 
Nieuws vanuit de groepen    

• We hebben een nieuwe collega! Meester Joey Kraan komt ons team twee dagen in de week versterken. We zijn erg 
blij met zijn komst. Joey zal twee dagen in groep 5 staan, naast juf Katelijne. We kunnen hierdoor met juf Tessa een 
structureel probleem bij de kleuters oplossen. Tevens zal juf Tessa een dag ambulant zijn om de kleutergroepen te 
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ondersteunen. 

Vorige week zijn de peuters begonnen met zaadjes planten. Deze week hebben de laatste kinderen het 
afgemaakt en zijn we gaan kijken of het is gaan groeien. Ook hebben we vorige week donderdag een gymles 
gekregen in de speelzaal van een vakleerkracht gym, dat vonden de kinderen super! Daarnaast hebben we allerlei 
knutselactiviteiten gedaan, zoals paaseieren kleuren en schaapjes maken. We hebben de week afgesloten met 
een heerlijke paaslunch. De ouders mochten met het afsluiten van ons thema weer eens een keertje mee naar 
binnen en samen met de kinderen hebben zij alle knutselwerkjes bekeken en besproken.  
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