
Nieuwsbrief IKC Samen Wijs  

 

Pagina 1 van 3 

 

 

SCHOOLJAAR 2021-2022 NR. 26, 28-03-22   

 
Nieuwsbrief IKC Samen Wijs 

        Kalender 
       

Zaterdag 2 april: Start Ramadan 
 
      Woensdag 13 april: Pasen op school 

 
Donderdag 14 april: Studiedag; kinderen zijn    vrij 

      Vrijdag 15 april: Goede vrijdag; kinderen  
                zijn vrij 

      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 
De kinderraad bestaande uit Angelo (Ooievaars), Roan (Bevers), Aslan en Nazli (Olifanten), Noa (Wolven), Nan (Giraffen), 
Daan en Rivano (Gibbons), hebben met hun klasgenoten posters gemaakt om het inzamelen van de flessen te promoten en 
met succes zie foto hieronder: 
 

 
 

          
 
 
Activiteiten  
Voetbal toernooi 

 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Wat een hoop flessen zijn er ingeleverd! Dank voor uw 
medewerking. We gaan de flessen binnenkort inleveren en 
dan kunnen we bekend maken wat we hebben opgehaald. 
Deze nieuwsbrief is vorige week helaas niet uitgekomen, 
daarom vandaag een extra lange nieuwsbrief. 
 
Hartelijke groet, 

Team IKC Samen Wijs 
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Afgelopen weken hebben jongens uit de Wolven en de Olifanten meegedaan aan het voetbal toernooi en met succes! Na 
zich vorige week voor de volgende ronde geplaatst te hebben, hebben de jongens op woensdag 30 maart de finale gehaald. 
Die ging helaas met 2-1 nipt verloren, maar een tweede plek van de in totaal 32 teams die in de eerste ronde meededen is 
natuurlijk een geweldig resultaat. Nadat de eerste teleurstelling van het verliezen van de finale voorbij was vonden de 
mannen dat gelukkig zelf ook een hele mooie prestatie. 
 
We speelden rond 15:00 onze eerste wedstrijd in de poule, tegen Palet 1. Na een 2-0 achterstand kwamen ze op stoom en 
werd er met maar liefst 7-2 gewonnen. Ook in de tweede groepswedstrijd daarna, tegen Jan Ligthart 4, waren ze goed in 
vorm en wonnen we met 4-0. De laatste wedstrijd in de poule was tegen Palet 3, een hele goede tegenstander met groter, 
sterke jongens. Daar waren ze best van onder de indruk en we kwamen 4-0 achter. Maar opgeven deden de jongens zeker 
niet en we kwamen terug tot 4-4! In de laatste minuten kon het alle kanten op en helaas voor ons de verkeerde: 5-4 
verloren. Maar niet getreurd, want we waren 2e in de poule geworden en dus een plek in de halve finale. 
 
Daarin speelden we tegen de nummer 1 van de andere poule, Anker 1. Dit werd een ware thriller. 2-0 achter, 3-2 voor en 
vlak voor tijd toch nog 3-3. Penalty’s moesten de beslissing gaan brengen wie naar de finale mocht. Nadat ieder team 5 
penalty’s had genomen stond het nog steeds gelijk! Dus gingen we door, om en om. De een missen en de andere raak 
schieten en het was afgelopen. Dat ging wederom gelijk op en op een gegeven moment hadden alle spelers een strafschop 
genomen en was er nog steeds geen winnaar! We begonnen weer opnieuw en uiteindelijk was het feest bij de 10e penalty 
die door ons werd raak geschoten en gemist door de tegenstander! 
 
In de finale moesten we weer tegen Palet 3, waar we in de poule van hadden verloren. We kwamen met 1-0 voor en die 
stand bleef heel lang op het scorebord staan. In de laatste 5 minuten speelde Palet twee mooie aanvallen uit en ging de 
wedstrijd alsnog verloren. Jammer, maar een tweede plek is natuurlijk ook een knappe prestatie. Ondanks de teleurstelling 
kort na de wedstrijd toonden ze zich allemaal sportief en hebben ze allemaal de winnaars een handje gegeven en 
gefeliciteerd. 
 
Als beloning mochten de medailles en de beker in ontvangst worden genomen. 
Groetjes van een trotse coach; Robbert  Stolwijk, vader van Joey (Wolven). 
 

 

 
 
 
 
Koningsspelen 
Vrijdag 22 april vieren we de Koningsdag via de Koningsspelen. We maken hier weer een sportieve dag van. 
In de ochtend sporten we met groep 3 tot en met 8 op het terrein van de honkbal vereniging Holy.  
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De kleuters en de peuters blijven dan op ons kindcentrum voor sport en spel. Ook dit keer worden we weer geholpen door 
de leerlingen van de sportklas van de Mavo Vos. In de middag is de sponsorloop.  
Samen met de ouderraad is er gekozen voor een goed doel; stichting Jarige Job. De kinderen zullen in de week van de 
Koningsspelen op allerlei manieren informatie krijgen over deze stichting.  
U krijgt te zijner tijd nog informatie hoe we de sponsorloop gaan vormgeven.  
 
DIVO 
Vrijdag 3 juni is het zover; na twee jaar kunnen we de DIVO door laten gaan!  
Gelukkig in de stadsgehoorzaal ☺! 
De kinderen zijn samen met juf Noëlla druk aan het oefenen. In de ochtend houden we met alle kinderen een generale 
repetitie.  
 
 
 
De tijden 
10.15 Ontvangst op de Stadsgehoorzaal. Deze dag starten we dus later en niet op school.  

Graag de kinderen naar de stadsgehoorzaal brengen. 
10.30 – 12.00  Generale repetitie 
12.00 – 13.00 Lunch: graag meegeven 
13.00   Inloop bezoekers 
13.30   Start voorstelling 
15.00   Einde voorstelling 
 
Bij een dansvoorstelling horen kostuums. Deze hebben we eenvoudig gehouden.  
U kunt in de bijlage zien waar u rekening mee kunt houden wat de kostuums betreft. Als er items zijn zoals een diadeem 
dan zorgt school daarvoor, tenzij u het al thuis heeft liggen. 
U ziet in dit overzicht ook welk thema voor de groep van uw kind geldt. Het algemene thema is: “Door het jaar heen”. 
 
Kaartjes 
De kosten van het huren van de zaal wordt grotendeels vanuit de gelden van de ouderraad betaald. Vanuit de inkomsten 
van de kledingcontainer en het zwerfafval hebben we hiervoor gespaard. 
We hebben echter ook een bijdrage van u nodig. Per gezin kunt u 3 kaartjes bestellen.  
Een kaartje kost €2.50. U kunt tussen 9 en 18 mei kaartjes bij de leerkracht van uw oudste kind reserveren en betalen. 
Blijven er na 18 mei kaartjes over, dan laten wij u weten dat u nog extra kaartjes kan bestellen. Wilt u graag kaartjes 
bestellen, maar lukt het niet om dit zelf te betalen? Graag aangeven bij de leerkracht, dan zoeken we samen met u naar een 
oplossing. We hopen dat u allen in de gelegenheid bent om bij de voorstelling aanwezig te zijn. We hebben er zin in! 
 
 
Huisvesting 
 
Tijdelijke huisvesting 
De nieuwe ruimte van de BSO zal volgende week in gebruik worden genomen. We moesten nog even wachten op de 
nieuwe meubels. De tafels zijn binnen, de krukken komen nog.  Het is prachtig geworden, mooi licht en veel ruimte voor 
allerlei activiteiten. 
 
Nieuwbouw 
Momenteel geen nieuws 
 
Afmelden voor de peuteropvang of de BSO 
Hierbij een dringende oproep aan alle ouders wiens kinderen naar de peuteropvang gaan of die gebruik maken van de VSO 
en NSO. Via het ouderportaal graag uw kind op tijd afmelden als hij of zij niet komt.  
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• Voor de VSO is dit voor 7.00 uur.  
• Voor de NSO is dit voor 12.00 uur   
• Voor de peuteropvang is dit voor 7.30 uur.  

 
Het is van belang omdat het aantal kinderen bepaalt hoeveel medewerkers er nodig zijn. Onnodig aantal medewerkers 
betekent onnodige kosten voor de organisatie. Daarnaast is er een personeelstekort waardoor  
wij vaak gebruik moeten maken van een uitzendbureau. Dit voorkomen wij liever. 
 
Terugkoppeling bijeenkomst ouderklankbordgroep en oproep.    

• We hebben met elkaar gesproken over de verkeersveiligheid rondom school. We zijn nog steeds met de gemeente 
bezig om een verkeerszone aan te leggen en een zebrapad bij de Lepelaar singel. Voorlopig zullen we nog 2 à 3 keer 
per week de pion neerzetten om iedereen er aan te helpen herinneren dat de Roerdompstraat tijdens het halen en 
brengen dicht is.  

• We hebben de zichtbaarheid van de kinderraad besproken; vandaar voortaan een apart kopje voor de kinderraad in 
de nieuwsbrief. Daar zal niet elke week iets te lezen zijn,  maar wel regelmatig. 

• We hebben het gehad over hoe we als ouders elkaar zouden kunnen ontmoeten nu het weer kan. Door alle 
maatregelen tijdens Corona kennen lang niet alle ouders elkaar. We hebben mogelijkheden tijdens schooltijd en na 
schooltijd besproken. Heeft u een leuk idee? Laat het ons weten! Met het team gaan we kijken welke van de 
voorstellen haalbaar zijn. Die communiceren we op korte termijn.  

 
Oproep! 
De klankbordgroep is op zoek naar ouders uit de Ooievaars, Olifanten, Wolven en Giraffen die deel willen nemen aan 
deze groep. Momenteel bestaat deze uit: Emmely van Strien (moeder van Dunya en Riva), Wesley van Noort (vader van 
Zoë), Jacqueline van Pelt (moeder van Stijn en Thomas), Eveline Schwarz (moeder van Jacob en David) en Harun Deniz 
(vader van Nasli en Ikra). Mocht u graag deelnemen en uw kind zit in een andere groep, dan bent u uiteraard ook van 
harte welkom. Opgeven kan bij de leerkracht, graag voor vrijdag 15 april. 

 
 
 
Nieuws vanuit de groepen    
 

• Groep 7 zet zich in voor een schoon schoolplein! Deze week zijn ze gestart om het zwerfvuil rondom de 
school op te ruimen. Dit is een initiatief vanuit Samen Wijs in samenwerking met de gemeente. We 
verdienen hiermee een zakcentje wat ten goede komt aan de kinderen van Samen Wijs. Elk schooljaar zal 
groep 7 deze taak op zich nemen. 

• De BSO kinderen hebben de buitenruimte voorzien van een aantal mooie potten met violen 

• Deze week hebben we met de kinderen iets leuks geknutseld. We vertellen nog niet wat het resultaat 
wordt…….maar het heeft te maken met de lente. Volgende week meer. 
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