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Weer op school 
Vakantierooster 
Nieuws vanuit opvang en peutergroepen 
Gezinsondersteuning  SWL 
Sjors Sportief  
Schooltuintjes 
 

Weer op school Afgelopen week mochten we, sinds 
acht weken, weer kinderen 
welkom heten op ons IKC. Voor 
ons heel fijn om te zien hoe bijna 
alle kinderen, waarvan sommigen 
een stuk groter gegroeid zoals na 
een zomervakantie, enthousiast 
het plein op kwamen en vooral 
heel blij waren om weer samen 
met hun vriendjes in de groep te 
zijn. Ook opvallend om te merken 

hoe de kinderen zich voegen in de 
richtlijnen; in de midden– en bovenbouw 
denken de kinderen al zelf aan het 
handen wassen en ook de afstand tot de 
stamgroepleiders wordt zo goed 
mogelijk bewaakt. Er is een rooster met 
dagelijks extra servicerondjes waarin 

deurklinken en 
kraanknoppen ontsmet 
worden. In de groepen is 
aandacht voor de bijzondere 
situatie waar we ons in 
begeven, zeker ook als 
persoonlijke 
omstandigheden daar om 
vragen. Verder merken we 
dat de kinderen vooral 
behoefte hebben aan lessen 
en activiteiten zoals ze die 
gewend waren. Het werken 
met kleinere groepen zorgt 
ook voor mooie kansen; rust en een veilig klimaat 
om weer even te wennen, instructies die alweer snel 
op maat en efficiënt gegeven kunnen worden. Mooi 
initiatief in veel groepen: een postmuur waarin 
berichtjes ‘verzonden’ kunnen worden naar kinderen 
die op andere dagen in de groep zijn. Ook verzorgen 
de vakleerkrachten gym spellessen op het 
schoolplein. We blijven dit 
schooljaar ons onderwijs 
inrichten conform de 
actuele richtlijnen. Wanneer 
duidelijk is hoe de periode 
na 1 juni eruit ziet, 
informeren we jullie 
daarover.  

 

21 Hemelvaart 
 
 

20 Studiedag, kinderen groep 1 t/m 8 vrij 
21 Hemelvaart, kinderen vrij 
22 Kinderen vrij 
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Vakantierooster  Het vakantierooster voor het 
schooljaar 2020-2021 is goedgekeurd door de 
Centrale Lingeraad en daarmee vastgesteld. U kunt 
het rooster vinden op de website van ons IKC. 

Nieuws vanuit de opvang en de peutergroepen De 
peuters hebben in het Olifantenbos gevierd dat ze 
weer naar de groep mogen komen. Daar hebben ze 
ook mooie vlaggetjes voor gemaakt. 

De koffieochtenden van 
donderdag 11 en vrijdag 12 juni 
gaan niet door in verband met de 
corona voorschriften. We hopen 
in het nieuwe schooljaar weer 
koffieochtenden te kunnen 
organiseren. 

Tijdens de afgelopen weken/ 
maanden is er bij de opvang 
doorgewerkt met minder 
kinderen en dus zijn we nu erg 
blij weer volledig open te zijn en 
iedereen in goede gezondheid te 

mogen ontvangen.  

Zowel in de peutergroep als bij de opvang zal de 
komende week gewerkt worden rondom het thema 
familie. Daarbij zal juist in deze tijd de sociaal-
emotionele veiligheid van kinderen voorop staan. 

Gezinsondersteuning Vanuit het project 
Gezinsondersteuning (+) van Stichting Welzijn 
Lingewaard wordt een aangepaste vorm van 
ondersteuning aangeboden. Dit heeft te maken met 
de coronacrisis en het feit dat vrijwilligers niet meer 
bij de gezinnen thuis komen om hen wekelijks te 
ondersteunen. De vrijwilliger ondersteunt de ouders 
nu telefonisch, biedt een luisterend oor en denkt 
mee over de dingen waar ouders tegenaan lopen 
door de corona maatregelen. Voorbeeld: Hoe 
combineer ik mijn (thuis)werk met het schoolwerk 
van de kinderen? Hoe zorg ik voor voldoende 
afwisseling en beweging? Hoe maak ik een planning 
en zorg ik voor structuur? Er komt in deze tijd een 
hoop op ouders af en dan kan het fijn zijn om over 
dit soort zaken even met iemand van gedachten te 
wisselen. 

Gezinnen die al bekend zijn met 
gezinsondersteuning kunnen direct van dit aanbod 
gebruik maken. Met nieuwe gezinnen wordt altijd 

een kennismakingsgesprek, via videobellen, 
gevoerd. Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met: Anita Blom 0683580598 of Esther 
Booltink 0613966541 of mail: 
Gezinsondersteuning@swlingewaard.nl 

Sjors Sportief Omdat sporten 
nu nog beperkt mogelijk is 
worden er ook activiteiten 
aangeboden bij de clubs waar 
‘niet leden’ zich voor aan 
kunnen melden. Om dit 
mogelijk te maken en er 
overzicht op te houden worden 
deze activiteiten zo veel 
mogelijk aangeboden via het 
welbekende Sjors Sportief. Dit 
heet ‘Sjors Beats Corona’ of 
‘Veiligsporten.nu’. Ouders en 
kinderen uit de Lingewaard 
kunnen zich gewoon via Sjors 
Sportief aanmelden. 

Schooltuintjes Voor de kinderen van groep 5 was het 
fijn dat ze afgelopen vrijdag gewoon aan de slag 
konden in de schooltuintjes. De vrijwilligers van 
Stichting Lingewaard Natuurlijk hadden het tot in de 
puntjes voorbereid. Er wordt gewerkt volgens het 
protocol van de PO raad. Dat wil zeggen: maximale 
ruimtebenutting in de tuin, iedereen handen 
wassen, materiaal ontsmetting, zoveel mogelijk 
afstand tussen de kinderen, minstens 1,5 meter 
tussen kind en volwassene en alleen gezond naar de 
tuin. En verder gewoon lekker aan de slag; de grond 
is verdeeld, de eerste namenbordjes staan erin en er 
is gezaaid. Op naar een mooie oogst! 


