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Herfst! 
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Verschillende telefoonnummers IKC 
Pleegzorg in Gelderland 

Herfst! De herfst is overal deze dagen; ook op weg 
naar school, op onze pleinen en in de groepen. We 
hebben er dit jaar voor gekozen om de projecten in 
de cyclus van wereldoriëntatie IKC breed in te 
richten. Dat betekent dat er herfstprojecten zijn in 
alle groepen. Daarin kunnen verschillende accenten 
gelegd worden. Zo hebben de peuters net een 
project over kabouters afgerond, zijn er bij de 

kleuters prachtige bomen gemaakt 
en werken de kinderen in groep 3 en 
4 vooral over de dieren in de herfst. 
Bij de activiteiten in het project is 
aandacht voor de ontwikkeling van 
de kinderen in brede zin; kleuren, 
vormen, construeren, technisch en 
begrijpend lezen, rekenen en 
schrijven. Door lessen te ontwikkelen 
waarbij het thema in de groepen 

centraal staat, is de betrokkenheid 
van de kinderen groot. Via Klasbord 
kunt u zich, ook in deze tijd, hier 
gelukkig ook een beeld van vormen.  

Bericht van het Olifantenbos Voor de 
herfstvakantie hebben we het 
prachtige thema Kabouters  
afgesloten. Misschien zijn er in de vakantie wel 
peuters naar het Kabouterbos in Beek bij Nijmegen 
geweest?? Nu starten we het thema FEEST. Dit thema 
zullen we tot aan de kerstvakantie doen. Wat kun je 
allemaal vieren? Verjaardag, bruiloft, geboorte baby, 
Sint, Kerst, oud en nieuw, een diploma behalen als 
er iets gelukt is of als je iets kunt (zoals 
zindelijkheid), Suikerfeest. 

Wat hoort allemaal bij feest? Andere mensen, samen 
zijn, visite, cadeaus, slingers, vlaggetjes, taart, 
ballonnen, lekker eten en drinken, trakteren, 
feestmuts, versierde stoel, muziek, post/kaart, 
dansen, zingen, muziekinstrumenten. En 
waarschijnlijk  bedenken de kinderen nog veel meer! 

12 Studieavond team IKC 
 
 

12 Studieavond team IKC 
13 Groep 1 en 2 vrij 
19 Kinderraad 
27        Groep 1 en 2 vrij 
30 Studiemiddag, kinderen om 12.15 uur vrij 
 



nr. 3  schooljaar 2020-2021 

Sinterklaas Sinterklaas en zijn Pieten mogen 
gelukkig nog wel reizen…  We verwachten ze dan 
ook binnenkort weer! Leuk èn spannend natuurlijk. 
We volgen dit jaar de verhaallijn van het 
Sinterklaasjournaal. Daarvoor zal vooral in de 
groepen 1 t/m 4 aandacht zijn. Er zal net als andere 
jaren Pietengym zijn. Dit jaar is dat op dinsdag 1 
december. De kinderen leren alle 
Pietenvaardigheden nog beter dan ze ze nu al 
kunnen; klimmen, klauteren, mikken, dansen enz.  

Op vrijdag 4 december zal 
Sinterklaas dan hopelijk een bezoek 
brengen aan ons IKC. Sinterklaas 
wordt op de Dr. Hoijngstraat welkom 
geheten en de kinderen op die 
locatie verzorgen een viering. De 
peuters sluiten aan waar mogelijk. Er 
kunnen hierbij, zoals u begrijpt, 
helaas geen ouders aanwezig zijn. In 
de loop van de ochtend gaat hij ook 
nog naar de andere locatie 
natuurlijk. Vanaf daar wordt 

Sinterklaas dan ook weer uitgezwaaid. 

Kerst Tussen het Sinterklaasfeest en het kerstfeest 
zitten op school maar 2 weken. De voorbereidingen 
voor dit feest zijn dan ook nu al in gang. Over de 
inhoud van dit project leest u in een volgende 
nieuwsbrief meer. Wel kunnen we u vast informeren 
over de tijd van kerstviering voor de kinderen op 
school. Die zal zijn van 16.30 uur tot 18.00 uur.  

Nieuws van IKC– en Ouderraad  In de IKC-raad 
worden onderwerpen met betrekking tot beleid en 
ontwikkelingen besproken die zowel opvang als 
onderwijs aangaan. De IKC-raad bestaat dan ook uit 
ouders van kinderen van zowel de opvang als de 
basisschool en teamleden. Begin van dit schooljaar 
zijn er wat wijzigingen geweest in de bezetting. U 
kunt hierover lezen in de bijlage van de IKC- raad. 
Ook de ouderraad vindt het fijn u te informeren 
over samenstelling en bezigheden in dit schooljaar. 
Zij ondersteunen op alle mogelijke manieren, ook in 
deze tijd waarin veel niet mogelijk is, de 
leerkrachten bij de organisatie van alle feesten en 
activiteiten op school. Fijn als u er ergens de tijd 
voor kunt vinden ook deze bijlage even te lezen. 

Telefoonnummers van alle afdelingen van ons IKC 
Ons IKC is via verschillende telefoonnummers te 
bereiken, afhankelijk van waar uw kind zit. Het komt 
nog wel eens voor dat er voor een verkeerd nummer 
gekozen wordt. Op verzoek van de teamleden nog 
even de telefoonnummers op een rijtje. 
Kinderdagverblijf: 06-30597504 
Peutergroep: 0481-464937 
Basisschool Dr. Hoijngstraat: 0481-464694 
Basisschool Flierenhofstraat: 0481-461827 
BSO: 06-30866994 
 
Nieuwe mediators De mediationtraining is weer 
gestart. Het mediationteam is aangevuld met 4 
nieuwe kinderen uit groep 6. Na 5 
weken zijn ze er klaar voor om 
dat wat ze geleerd hebben in de 
praktijk te brengen. Ze kunnen 
dan te hulp gevraagd worden bij 
het oplossen van kleine 
conflicten. 
 
Pleegzorg Vanuit de Regio Centraal Gelderland 
ontvingen wij het verzoek onderstaande informatie 
op te nemen in de nieuwsbrief. Gezien het belang 
van de inhoud doen we dit graag.  
In de week van 28 oktober tot en met 3 november 
was het in Nederland “de week van de pleegzorg”. In 
die week werd aandacht gevraagd voor pleegzorg en 
meer pleegouders. De regio Centraal Gelderland is 
op zoek naar veel nieuwe pleegouders. Wij vinden 
het belangrijk dat kinderen zoveel mogelijk gezond 
en veilig opgroeien in de eigen gezinssituatie. Maar 
voor kinderen die (tijdelijk) niet thuis kunnen 
wonen, zoeken we pleeggezinnen waar het kind ‘zo 
thuis mogelijk is’ en daar kan opgroeien. Het liefst 
binnen het netwerk (familie, vrienden, kennissen), in 
de buurt van school en vriendjes. Via bijgevoegde 
link de regionale oproep om meer pleegouders: 

https://youtu.be/znHb6nck0hc  

Mocht u meer willen weten over pleegouderschap? 
In de regio Centraal Gelderland zijn we dringend op 
zoek naar meer pleegouders. Ga voor meer 
informatie naar www.openjewereld.nu  en ontdek 
hoe u kunt helpen. 
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