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Project voorjaar; over insecten en andere
kriebelbeestjes Het voorjaar is in aantocht. Als we
buiten zijn is dat de ene dag geloofwaardiger dan
de andere, maar in ons IKC is het onmiskenbaar.
Een groot deel van de groepen op school is al met
het project van start gegaan. Andere groepen
sluiten later nog aan. Er wordt veel geleerd over de
insecten; hoe lang ze al bestaan, wat een
insect tot een insect maakt, hoe de
metamorfoses van een eitje tot insect
eruit zien en nog veel meer, want alles
wat we leren roept ook weer vragen op.
Een prachtig leerproces dus waarbij we
ook ontdekkend kunnen leren door
buiten op zoek te gaan naar insecten.
Veel kinderen lopen met potjes tijdens
het buitenspelen; een willekeurige
vuurwants verandert in vuurwants Olivia en de helft
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van een achtergebleven eikel wordt de
badkuip in het glazen potje… Er wordt
kennis opgedaan en er is ruimte voor
fantasie. In de loop van maart komt er
in veel groepen een koolwitjespakket.
Daarmee kunnen we van dichtbij het
metamorfoseproces volgen en er zorg
voor dragen. Ook de peuters van het
olifantenbos krijgen een pakket. Zij
werken momenteel nog over het
thema eten. Via het verhaal over
Rupsje Nooitgenoeg wordt een
mooie overgang gemaakt. We hopen
voor de zomer samen veel
vlindertjes de lucht in te zien
fladderen!
Aandacht voor duurzaamheid Op initiatief van de
kinderraad is begin van dit schooljaar op locatie
Flierenhofstraat een werkgroepje Duurzaamheid
gevormd. De kinderen zijn echt hartstikke
enthousiast en hard aan het werk! Zo wordt
nagedacht over zonnepanelen, energieverbruik,
afval scheiden en duurzaamheid. Er wordt gerekend
en gemeten. Ook zijn er al concrete stappen gezet.
Zo heeft iedere klas nu verschillende bakken om
afval te scheiden: papier, plastic, restafval en gft. Er
zijn bij de gemeente prikkers en vuilniszakken
geregeld om iedere twee weken afval rond de school
op te ruimen. We zijn trots op de kinderen die zoveel
initiatief tonen en ook echt aan de slag willen met
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en voor een duurzame wereld! In dit kader vragen
we ook graag nog eens opnieuw aandacht voor het
drinken bij de fruitkring. We zien dat er weer meer
pakjes meegenomen worden. Een beker is een beter
alternatief in het kader van duurzaamheid. En
wellicht minder in de context van duurzaamheid,
vanuit de IKC raad ook het verzoek nog eens te
wijzen op de wens van ons IKC gezond te trakteren.
Duurzaamheid en gezondheid gaan wel hand in
hand natuurlijk. Dank alvast weer voor de moeite
hiervoor!
Bericht van de ouderraad Dat er geen ouders op
school zijn vanwege de coronamaatregelen
betekent niet dat ouders minder betrokken en/of
actief zijn gelukkig. Dat geldt ook voor de
ouderraad. We zullen voorlopig meer structureel
verslag doen van hun activiteiten in de nieuwsbrief.
Bij het weer open gaan van de school werd ieder
teamlid verrast met een attentie van de Ouderraad.
Deze attentie werd gegeven als dank voor hun inzet
bij het thuisonderwijs tijdens de lockdown, maar
ook om alle teamleden een hart onder de riem te
steken. Op het schoolplein van locatie Dr.
Hoijngstraat lagen verschillende tegels los. Een
vader en opa hebben tijdens de kerstvakantie hun
handen uit de mouwen gestoken en het schoolplein
weer in orde gemaakt. De kinderen kunnen weer
veilig spelen.
Vermeende achterstanden Het is in veel opzichten
heel fijn dat we weer fysiek onderwijs kunnen
bieden. We zien met hoeveel plezier kinderen elkaar
vinden om samen te spelen en te werken. We
merken hoe de kinderen zich tijdens de periode van
thuiswerken hebben ontwikkeld op het gebied van
leren. We zien competenties die ontwikkeld zijn.
Kinderen hebben zelfstandiger leren werken, meer
digitale vaardigheden aangeleerd, flexibel leren
zijn, ze zijn omgegaan met teleurstellingen en
onzekerheid. We zien ook waar iets extra’s nodig is,
bijvoorbeeld op het gebied van welbevinden, het
oppakken van de structuur bij het werken op school
en aandachtspunten op het gebied van een
specifiek vakgebied. De samenwerking met jullie als
ouders is hierbij heel waardevol. We laten ons, in
denken en doen, niet leiden door te denken
vanuit leerachterstanden waarover gesproken
wordt in de media. We kiezen ervoor vanuit veel
vertrouwen in de kinderen er elke dag alles aan te

doen hen goed onderwijs te bieden. Zowel tijdens
het thuiswerken als nu de kinderen terug op school
zijn, gebruiken we de cruciale leerdoelen om
verantwoorde keuzes te maken in het aanbod. Op
deze manier lukt het ondanks de veranderende
omstandigheden een doordachte en ook
doorgaande lijn in ons aanbod aan te brengen. We
analyseren werk van kinderen, methodetoetsen en
de recent (deels) afgenomen cito lvs toetsen om aan
te sluiten bij wat ieder kind en wat een groep nodig
heeft. Om een volgende sprong te maken en doelen
voor het huidige schooljaar te behalen. Om inzicht
te krijgen in wat er nu nodig is voor een goede
aansluiting op de leerstof van het volgend
schooljaar. Hebben jullie hier inhoudelijk vragen
over, schroom niet om die te stellen aan de
stamgroepleider van jullie kind(eren).
Bericht van de BSO School mag open maar de BSO
nog niet, alleen voor noodopvang. We zien de
kinderen in de wandelgangen en op het schoolplein.
We missen de gezelligheid. Een berichtje om contact
te behouden. Voor ouders en kinderen goed om te
weten: Lisette is met zwangerschapsverlof en Silke
komt ons versterken op de BSO. Met de kinderen die
er zijn in de noodopvang maken we het zo gezellig
mogelijk. We bakken cake, maken mooie
kunstwerken, proberen te vloggen, een
potje te Wiien met de BSO leiding (die
het niet zo goed weten en dus verliezen).
Ander goed BSO nieuws: de ruimte van
de BSO is veranderd. We hebben een
mooie tafel waar de gravitrax
(knikkerbaan)op staat, zodat hij kan blijven staan als
de kinderen een baan hebben gemaakt. We hopen
alle kinderen gauw weer te zien op de BSO.
Ouderbijeenkomsten Graag delen we een bericht
van de Gemeente Lingewaard over een
ouderbijeenkomst voor ouders in echtscheiding. Het
betreft een online informatiebijeenkomst over wat
de gevolgen van een scheiding voor u en voor uw
kind(eren) betekenen. De informatie die daar
gegeven wordt, kan u een andere kijk geven op wat
uw kind en wat u als ouder in de huidige situatie
nodig heeft. Bijzonder aan deze online bijeenkomst
is dat ouders niet in beeld zijn via een camera of te
horen via een microfoon. Woensdag 17 maart is de
volgende bijeenkomst. Ouders zijn, samen met hun
netwerk, van harte welkom om deel te nemen. Meer
informatie vindt u op www.ouderbijeenkomsten.nl

