OFFICIËLE OPENING IKC DE KINDERTUIN
Op woensdag 19 september is ons IKC officieel geopend door wethouder Voskamp. Dit was in het
bijzijn van ruim 150 genodigden. Iedereen is positief verrast door de ruimte, het licht en het mooie
plein en buitenlokaal. Kinderen uit groep 7/8 hebben de gasten rondgeleid, waaronder verschillende
reporters. Misschien heeft u het stuk in de Schakel vorige week gelezen…

SPEELPLEIN
Ondertussen is ons buitenlokaal op de tweede verdieping af. Er wordt al veelvuldig gebruik van
gemaakt, wat u wellicht op de schoolpraatapp heeft gelezen en gezien. Kom eens een kijkje nemen!

BESCHUIT MET MUISJES…
Juf Jasmijn (groep 4/5) is op vrijdag 28 september bevallen van een dochter Naz.
We wensen juf Jasmijn en haar gezin heel veel geluk en gezondheid toe!

START VAN DE DAG
Iedere groep heeft zijn ‘eigen’ plekje op het plein gevonden om te
verzamelen voordat we naar binnen gaan. Toch merken we dat we met één ingang te laat
starten met de lessen. Daarom willen we om 8.20 uur de deuren open zetten voor de
startgroep en de groepen 1 en 1-2. Ouders en kinderen kunne alvast naar binnen lopen en de
jassen ophangen. Om 8.25 uur gaat de bel voor de groepen 3 t/m 8. Deze gaan in de vaste
rijen met de leerkracht mee naar binnen. We hopen dat we hierdoor op tijd met de lessen
kunnen starten.

COMMUNICATIE
De IKC Gids wordt op dit moment gedrukt en zal binnenkort aan de schoolpraatapp worden
toegevoegd. De website staat al online, maar krijgt nog nieuwe foto’s.
De schoolpraatapp is gereed. Helaas is er nog niet voor elk kind een aanmelding, waardoor er veel
(belangrijk) nieuws niet aankomt.

SCHOOLFONDS
U heeft een paar weken geleden de brief meegekregen over het schoolfondsgeld. Indien u (de eerste
termijn) nog niet betaald heeft, verzoek ik u da te doen. Het rekeningnummer is gelijk aan vorig jaar.
De rekening staat nog op naam van Het Spectrum, dat wordt binnenkort aangepast naar IKC De
Kindertuin.

PERSOONLIJKE GEGEVENS
Ook heeft u een paar weken geleden een formulier geregen, waarop uw persoonlijke gegevens
worden gevraagd. Belangrijk is om dit ingevuld in te leveren, zodat we u altijd kunnen bereiken.

EVEN VOORSTELLEN…
Hallo allemaal,
Graag wil me aan u voostellen. Ik ben Mary Rutter en vanaf 1
oktober teamleider 0 tot 6 jaar op IKC de Kindertuin. Tevens sta
ik elke vrijdag voor de klas bij groep ½ . Ik heb inmiddels heel
wat jaartjes ervaring in de kinderopvang en wat is het
ontzettend leuk om nu ook in het onderwijs te mogen werken.
En dan ook nog in zo’n ontzettend mooi gebouw!
Kinderen en ouders van de opvang (peuteropvang, HEDO en de
BSO) zullen mij de komende periode tegen komen op de groep.
Ik zie er graag naar uit kennis met u en uw kind(eren) te maken.
Met de kinderen en ouders van groep ½ heb ik inmiddels al
kennis gemaakt daar ik al een paar vrijdagen voor de klas sta.
Ik zal op de Kindertuin onder andere zorgdragen voor de kwaliteit van de opvang en tevens de
verbinding leggen tussen opvang en onderwijs. Maar hoe werkt dat dan in de praktijk?
Hiervoor is het belangrijk dat de leerkrachten en pedagogisch medewerkers samenwerken en
gebruik maken van elkaar expertise. Als een kindje van 3 jaar in de opvang meer uitdaging
nodig heeft, kan de pedagogisch medewerker aan de juf van groep 1 vragen haar te helpen
een stappenplan te maken zodat het kind weer uitgedaagd wordt. Of een kind in de
bovenbouw heeft moeite met rekenen met inhoud (liter, deciliter, milliliter) dan kan de
pedagogisch medewerker van de BSO hier aandacht aan besteden tijdens een kookles op de
BSO. Op deze manier werken we met elkaar samen en helpen we uw kind op eigen niveau te
ontwikkelen.
Ik heb enorm veel zin om hier aan de slag te gaan, samen met mijn collega’s ervoor zorgen
dat ieder kind het hier fantastisch naar zijn/haar zin heeft!
Met vriendelijke groet,
Mary Rutter

KINDERBOEKENWEEK
Afgelopen woensdag is de opening van de kinderboekenweek geweest. Wat een zaligheid om met het
gehele IKC een opening te kunnen beleven in onze prachtige aula! Er werd een toneelstukje
opgevoerd, uiteraard een boek voorgelezen en we hebben meegedanst met het lied ‘Kom erbij!’
De komende week zijn we veel aan het lezen en voorlezen aan elkaar. Kinderen van alle groepen door
elkaar. Zelfs de peuters en baby’s worden hierin meegenomen! Een genot om naar te kijken en
luisteren! Op donderdag 11oktober wordt de kinderboekenweek gezamenlijk afgesloten e eindigt met
een boekenmarkt om 14.45 uur. U komt toch ook?

STUDIEDAG
Op woensdag 10 oktober is onze eerste studiedag. Alle kinderen van groep 1 t/m 8 zijn deze dag vrij.
De hele dagopvang en peuteropvang is gewoon geopend.
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