VERTREK
Zoals u in een aparte brief heeft kunnen lezen, neem ik voor de kerstvakantie afscheid van IKC
De Kindertuin. Momenteel wordt, in overleg met de IKC Raad en het MT, gezocht naar een
interim-directeur die per januari kan starten. In de tussentijd tot aan de zomervakantie kan er
dan gezocht worden naar een nieuwe directeur die per 1 augustus 2020 kan gaan starten.

GROEI
IKC De Kindertuin groeit enorm! Om die reden moeten we heel bewust omgaan met het
aannemen van nieuwe kinderen. Bij de hele dagopvang is nog wel plaats, maar afhankelijk van
de dagen en dagdelen. Bij de peuteropvang is een enorme wachtlijst. De instroom bij de
kleuters hebben we voor dit huidige schooljaar stopgezet! (Uiteraard stromen er nog wel
nieuwe leerlingen in, maar die zijn al ingeschreven.) Zij instromers worden per klas bekeken.
Doordat de groei zo toeneemt, wil ik u erop attent maken dat het fijn is om ’s ochtends op het
plein gedag te zeggen tegen uw kind, tenzij uw kind bij de peuteropvang of in één van de
groepen 1 zit. Wilt u iets bekijken van uw kind, doe dit dan bij voorkeur bij het ophalen. Wilt u
de leerkracht spreken, dan kan dat voor schooltijd op het plein of bij het ophalen. (Mailen kan
uiteraard ook!) Hiermee hopen we ook het probleem kleiner te maken dat er op de
verdiepingen regelmatig ouders met kinderwagens staan, waardoor het nog drukker is bij
binnenkomst. (Helpt u in de groep en heeft u een kleine, dan is het logisch dat u de lift
gebruikt.)

TSO
De pauze tijdens het continurooster gaan we vanaf maandag 11 november a.s. aanpassen in
groepsverdeling. Door de groeiende aantallen bij kleuters zal de eerste shift buitenspelen vanaf
maandag door de groepen 1a, 1b en groep 2 ingevuld gaan worden. De groepen 3 t/m 8 zullen
gebruik gaan maken van de tweede shift. Op deze manier blijven de opgesplitste groepen in de
pauzes bij elkaar. Uiteraard gaan we dit na een aantal weken evalueren.

AFGELOPEN WEEK
Het was een bijzondere week…
Maandag was een gewone normale dag. Op dinsdag was er een studiedag (die al in juni
gepland was…). WE hebben als team gekeken naar onszelf als team en hebben verschillende
vakken en methodes onder de loep genomen. Afgelopen woensdag werd er gestaakt.
Verschillende mensen zijn naar Den Haag gegaan, andere collega’s hebben bij De Tweemaster
vrijwilligerswerk gedaan. Ook de zorg kamp tenslotte met te weinig personeel… Op donderdag
werd er in de groepen begonnen met het Nationaal Schoolontbijt. Dit om er eens bewust bij stil
te staan dat een ontbijt erg belangrijk is voor hoe je die dag presteert.

GEZINSDIENST
A.s. zondag is er een gezinsdienst in de Immanuëlkerk. Deze start om 10.00 uur, maar de inloop
is al om 9.45 uur. Kinderen en collega’s zijn al weken bezig om samen rondom het thema: ‘De
aanhoudeer wint’ een mooie invulling aan de ochtend te geven. U komt toch ook?
Ook zamelen we speelgoed in voor de speelgoedbank. Heeft u nog wat speelgoed waar niet
meer mee gespeeld wordt? Leg het dan op het podium, zodat het een tweede leven krijgt in
gezinnen die niet altijd de financiële middelen hebben om speelgoed aan te schaffen…

HOERA: JUF SANNE IS ZWANGER
De ene juf (juf Manon uit groep 2) is net terug van haar zwangerschapsverlof, terwijl de
volgende juf zwanger is! Gefeliciteerd juf Sanne uit groep 1b! Een goede zwangerschap
gewenst!

BOUW NAAST ONS IKC
Naast ons IKC wordt druk gewerkt aan nieuwbouw. Vanaf week 49 (de week van 2 december)
zal er veel meer activiteiten gaan plaatsvinden, zo ook meer bouwverkeer! Om die reden willen
we de hekken aan de Rheinvis Feithstraat in die periode zo min mogelijk gaan gebruiken.
(Uiteraard wel bij calamiteiten -hek is gewoon open-, maar niet structureel.) Dit om de
confrontatie van de kinderen en het bouwverkeer te vermijden!
Ook zal het parkeergebied tijdelijk minder bereikbaar zijn. Waar mogelijk: breng en haal uw
kind lopend of met de fiets.
Er zal een voetpad gecreëerd worden naast de bouwplaats vanaf de P.C. Hooftlaan naar ons
gebouw in de G.A. Brederolaan.
Voor en na schooltijd wil ik u vragen zicht te houden op uw eigen kinderen en informeren over
de gevaren van een bouwterrein. Op het IKC zullen we ook aandacht hieraan besteden.

RAPPORTFOLIO’S
Op donderdag 14 november krijgen de groepen 3 t/m 8 hun eerste rapportfolio van dit
schooljaar mee. Vanaf komende week kunnen de gesprekken weer via de schoolpraatapp
ingetekend worden.

SINT
Uiteraard bezoekt Sinterklaas ons dit jaar ook weer met zijn pieten! In een aparte brief hoort
u hier later meer over.

AGENDA NOVEMBER
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

4

5
Studiedag: alle
kinderen van groep 1
t/m 8 vrij.

6
STAKING:
Alle kinderen van groep
1 t/m 8 vrij.

7
Nationaal schoolontbijt

8

11

12
Lootjes trekken
sinterklaas groep 6
t/m 8

13
Groep 5/6: zwemmen
19.30 uur IKC Raad

14
Rapportfolio’s mee naar
huis voor groep 3 t/m 8

15
Creamiddag

18
Rapportfoliogesprekken

19
9.00 uur Informatie
ochtend nieuwe
leerlingen
Rapportfoliogesprekken
26

20
Rapportfoliogesprekken

21
Rapportfoliogesprekken

22
Creamiddag

27
Groep 5/6: zwemmen

28

29

3

4
Kinderraad

5
Sinterklaas:
Alle kinderen van groep
1 t/m 8 12.00 uur vrij!

6

25
Schoen op het IKC
zetten

2

10
10.00 uur
Gezinsdienst
Immanuëlkerk

