START
De eerste maand zit er alweer bijna op! (Hoewel de opvang gewoon de gehele zomer is
doorgegaan!) Iedereen is een beetje gewend aan de nieuwe klas, de nieuwe juf en de nieuwe
leerstof. De IKC Gids ligt bij de drukker. Deze zal binnenkort weer (digitaal) beschikbaar zijn.

‘REIS MEE…NAAR EEN AFVALVRIJ IKC!’
Dit is de titel van het project waar we de komende twee weken intensief mee aan de
slag gaan. ‘Reis mee…’ is het thema van de kinderboekenweek, de rest hebben we
toegevoegd, omdat we (samen met de gemeente Maassluis) willen werken aan een
afvalvrij IKC. Hiervoor willen we iedereen (de kinderen, maar ook u als ouder)
bewust maken van de hoeveelheid afval die we met elkaar produceren.
Om die reden gaan we dan ook twee weken lang ons afval verzamelen op het podium. Luiers
en GFT afval gaat in dichte bakken verzameld worden, maar het restafval willen we (bewust) op
een grote stapel op het podium ‘storten’. Dat zal wat overlast met zich meebrengen…
Nogmaals, deze manier is een bewuste keus, zodat er met álle zintuigen beleefd kan worden
hoeveel afval we produceren. En uiteraard gaan we gedurende het project ‘op zoek’ naar een
betere manier!
Maandagochtend 30 september wordt het project met het gehele IKC geopend. Dinsdag
krijgen alle groepen een theatervoorstelling van Stichting Lawine te zien en halverwege ons
project (vrijdag 4 oktober) komt de wethouder Onderwijs, Fred Voskamp, ons bezoeken en
neemt een verrassing voor alle kinderen mee! Op beide vrijdagen staat er weer een
creamiddag gepland en op donderdag 10 oktober sluiten we ons project gezamenlijk af. Ook
bent u als ouder hiervoor uitgenodigd. Dit zal plaatsvinden van 14.30 uur tot 14.45 uur. De
kinderen zullen a.d.h.v. hun activiteiten en ervaringen van de afgelopen weken aan elkaar
vertellen wat er geleerd is. U komt toch ook? Daarnaast zal er in elke groep activiteiten rondom
dit thema aangeboden worden.
De boekenmarkt, die we jaarlijks organiseren m.b.v. Het Keizerrijk, zal op dinsdag 15 oktober
plaatsvinden van 14.45 tot 16.00 uur. Een gedeelte van deze opbrengst mogen we als IKC ook
aan boeken besteden…

VERKEERSVEILIGHEID
We merken dat bij het halen en brengen de verkeersveiligheid niet altijd gewaarborgd kan
worden. Veel mensen parkeren hun auto niet in de parkeervakken of de kiss & ride zone.
Hierdoor is het voor kinderen die lopend of op de fiets komen soms gevaarlijk en
onoverzichtelijk. Daarnaast zijn de bouwwerkzaamheden naast ons gebouw begonnen,
waardoor er wellicht nog meer (verkeers-)overlast is. Laten we met elkaar zorgen voor een
veilige situatie voor alle kinderen!

CLUB COLLECT
De afgelopen tijd is de IKC Raad en directie bezig geweest om uit te zoeken hoe we
verschillende zaken efficiënter kunnen oppakken. Doorgaans is het innen van de
ouderbijdrage best een lastige klus, waar veel administratief werk en tijd bij komt kijken.
Vanaf dit schooljaar zullen we daarom gaan werken met ClubCollect; een facturatiemodule
die het betalingsproces automatiseert.
Voor zowel de school als de ouders zijn er veel voordelen. Wat gaat er veranderen?
ClubCollect is geen incassobureau, maar een ondersteunend middel voor onze school om
ervoor te zorgen dat het innen van de ouderbijdrage makkelijker gaat. U heeft aan het begin
van dit schooljaar een betaalverzoek ontvangen. Hierin staat een link waarmee u op uw
persoonlijke betaalpagina komt. Op deze pagina kunt u een betaalkeuze maken: betalen in
termijnen of alles in één keer betalen. Als je ineens betaalt heb je de keuze tussen een
betaling via iDEAL en via automatische incasso. Bij de keuze om in termijnen te betalen gaan
de betalingen altijd via automatische incasso en wordt er een kleine administratieve bijdrage
in rekening gebracht. Prefereert u toch liever om het cash te betalen, dan kan dat bij de
administratie of directie.
Voorafgaand aan iedere afschrijving krijgt u een aankondiging. Er zullen enkele
persoonsgegevens zoals uw adres, e-mailadres en telefoonnummer worden gedeeld met
ClubCollect. Dit is nodig om de betaalverzoeken te kunnen versturen. De persoonsgegevens
zullen nooit worden verspreid of worden gebruikt voor commerciële doeleinden en zijn alleen
zichtbaar voor de beheerder. Het delen van de persoonsgegevens zal geheel conform de
vereisten zijn onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU 2016/679.13-14).
Wij zijn als IKC Raad en directie erg blij met deze vorm van het betalen van de ouderbijdrage.
Voor meer informatie kunt u ook terecht op www.clubcollect.com/nl/members of bij de
directie.

FOTOGRAAF
Op donderdag 17 oktober komt de fotograaf weer alle kinderen van het IKC op de foto zetten.
Binnenkort ontvangt u een brief, waarop u ook kunt intekenen voor de broertjes/zusjes foto.
Ook dit jaar zullen we weer gebruik maken van Knappe Koppies.
De vorige foto’s zijn in het voorjaar va dit jaar gemaakt, waardoor deze planning al snel volgt.
De wens van ons was al eerder om de fotograaf kort na de zomer te laten komen, zodat alle
kinderen nog een zomers kleurtje hebben…

EVEN VOORSTELLEN…
Ik ben Valeska Raap en ben als gezinsspecialist verbonden aan de Kindertuin.
Ik werk op : Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag, waarvan op de woensdag op de
Kindertuin.
Waarom een gezinsspecialist?
Het kan zijn dat het net niet lekker gaat met een kind op school of in de thuissituatie.
Voorbeelden zijn; de schoolprestaties van het kind dalen onverwachts, het kind kan zich
moeilijk concentreren, wordt gepest of is bang voor toetsen. Er kunnen tal van redenen zijn
waarom een kind dit gedrag laat zien. Heel vaak gaat dit gedrag gewoon weer over, maar
soms zijn er twijfels bij ouders of de school of het gedrag van het kind de ontwikkeling kan
belemmeren in de toekomst. De school kan dan mij als gezinsspecialist inschakelen. Ik ben
werkzaam op school en de docenten en ouder(s) kunnen mij om advies of kortdurende
begeleiding vragen.
Wat doe ik?
Als ik word ingeschakeld vindt er een gesprek plaats met de ouder(s) en de leerkracht en
eventueel het kind zelf om te horen wat er aan de hand is. Ik ben er altijd op gericht om goed
aan te sluiten bij de vragen van het kind, de ouders en school. Ik kijk vooral naar de
mogelijkheden van het kind in wisselwerking met de ouders en de school. Soms is een advies
gesprek al voldoende, in ieder geval is er altijd sprake van kortdurende begeleiding. Als er
aanvullende hulp nodig is organiseer ik een passend aanbod van opvoed- en
opgroeiondersteuning.
Wat voor soort vragen?
Zowel voor korte, concrete opvoedings- en ontwikkelvragen , als complexere
ondersteuningsvragen, kunt u contact met mij opnemen. Voorbeelden van vragen zijn:
- Mijn kind luistert niet en ik heb alles al geprobeerd.
- Het lijkt wel of mijn kind steeds drukker/agressiever/stiller wordt
- U bevindt zich in een moeilijke situatie en vraagt zich af hoe u uw kind het beste kan
opvangen.
Verschil School Maatschappelijk Werker en Gezinsspecialist
De functie gezinsspecialist vervangt het school maatschappelijk werk. De gezinsspecialist
heeft een uitgebreider takenpakket. Niet alleen spreek ik kinderen, maar ik ondersteun ook
het gezin. Ik ben contactpersoon voor het kind, ouder(s) en school, ook als er contact wordt
opgenomen met het wijkteam. Tot slot besteden we meer aandacht aan preventieve
ondersteuning zoals het geven van voorlichting.
Aanmelding
Via de leerkracht, intern begeleider of rechtstreeks met mij, kunt u contact opnemen:
(06 34 4893 05)
De gesprekken zijn vertrouwelijk en gratis. In afstemming met ouders geef ik na het gesprek
relevante informatie voor de school door aan de intern begeleider.
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1 Alle groepen:
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28
Gouden week

29
Ouderavond voor de
opvang

30
Groep 5/6: zwemmen

