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Start schooljaar met wenproject De afgelopen twee 
weken zijn we in ons hele IKC weer samen van start 
gegaan. Nieuwe groepen en veel nieuwe indrukken! 
Fijn dat de basis voor de eerste weken gevormd 
wordt door het wenproject ’Ik ben ik en wie ben jij?’ 
De inhoud van dit project biedt veel mogelijkheden 
elkaar beter te leren kennen, een groep te gaan 
worden en te wennen aan alles wat nieuw is. Voor 
iedereen was het heel fijn dat we het project 
konden openen met een viering op het plein samen. 
Dit gebeurde nog wel op iedere locatie apart, maar 
voelde als een cadeautje; zoveel kinderen en 
stamgroepleiders bij elkaar! Op locatie 
Flierenhofstraat werd het verhaal van Toon Tellegen 
verteld en op de Dr. Hoijngstraat werd Kikker is 
kikker met handpoppen gespeeld. Op beide locaties 
werd samen gezongen. In de groepen staan deze 
weken veel lessen, liedjes en spelletjes in het teken 

van het project. Ook zijn er kringen met voorwerpen 
die vertellen over wie je bent of waar je trots op 
bent. Die brengen ons dichter bij elkaar en daarmee 
worden we een beetje meer een groep. Daar hebben 
we de rest van het jaar plezier 
van. 

28 Inloopochtend 8.45-11.00 uur 
 
 

 
15 Studiedag, basisschool vrij 
16 Kinderraad/ Stamgroepavond 5-6-7-8 
20-21  Kamp Esdoorn-Plataan 
21-22  Kamp Kastanje-Populier 
21 Stamgroepavond 1-2-3-4 
24 Groep 1-2 vrij 
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Stamgroepavonden Vorige week hebben jullie de 
uitnodiging voor de stamgroepavond ontvangen. 
Heel fijn dat we de mogelijkheid weer hebben om 
elkaar aan het begin van het schooljaar te kunnen 
ontmoeten in de school. Het is één van de 
momenten waarop stamgroepleiders een beeld 
kunnen schetsen van de manier waarop 
schoolbrede speerpunten vertaald worden naar de 
praktijk in de verschillende stamgroepen.  We 
hopen dan ook van harte veel van jullie te mogen 
verwelkomen. De avond is alleen voor ouders.  

Kamp groep 7 en 8 Dit jaar kan er 
gelukkig ook weer een kamp zijn voor 
de kinderen van de groepen 7 en 8! 
Voor twee dagen gaan zij terug in de 
tijd in een prehistorisch dorp bij 
Eindhoven. Het kamp maakt deel uit 
van het wenproject. Er wordt gespeeld, 
ontdekt en gevierd dat we een 
stamgroep zijn. Op het kamp worden 
de eerste weken van het schooljaar 

afgesloten en is daarmee een goede basis gelegd 
voor de groep om het schooljaar te vervolgen. 

Nieuws uit het Olifantenbos In kinderdagverblijf Olli 
komen kinderen van 0-4 jaar. Als ze twee zijn en 
eraan toe zijn, gaan ze naar het Olifantenbos; de 
plek voor kinderen van 2-4 jaar. Peuters die opvang 
afnemen, kunnen gebracht worden tussen 7.00 uur – 
8.30 uur en opgehaald na 12.30 uur. Peuters die 
alleen naar de peutergroep komen zijn welkom van 
8.30 uur tot 12.30 uur. De peuters hebben vanaf dit 
schooljaar ook een eigen ruimte om te slapen: het 
Uilennest. De inrichting van het Olifantenbos is 
veranderd. We hebben de hal betrokken bij het 

lokaal. In de hal is onze bouwhoek, 
autohoek, lees/boekenhoek en 
winkel. De grote schuifdeur staat 
altijd open zodat er een verbinding 
is. Leuk om te ervaren dat onze 
bouwhoek ook verbindt met de 
bouwplek van groep 1-2. Door de 
rode klapdeuren kunnen we elkaar 
zien spelen. In het lokaal is ruimte 
voor aan-tafel activiteiten, de 

huishoek, de verfhoek en onze themaverteltafel. 
Verder zijn we erg blij dat onze groepshulpen Mary, 

Jacqueline en Paula weer mogen komen. We hebben 
ze gemist. Al 2 weken zijn we samen met Klein wit 
visje uit het themaprentenboek aan het ontdekken 
wie onze vriendjes en vriendinnetjes zijn en ook hoe 
en wat je samen kunt spelen. Dit sluit aan bij het 
wenproject van het hele IKC. 

Aanvragen extra verlof Er kunnen situaties of 
gebeurtenissen zijn waarvoor jullie extra verlof 
willen aanvragen voor jullie kinderen. Of we 
geoorloofd zijn om dit verlof toe te kennen, ligt vast 
in de wet. Deze wetgeving is streng, omdat het 
natuurlijk belangrijk is dat kinderen zoveel mogelijk 
naar school gaan. De school moet zich voor elk 
toegekend verlof verantwoorden bij de 
leerplichtambtenaar. Vandaar dat wij jullie vragen 
het formulier van de gemeente Lingewaard in te 
vullen voor het aanvragen van extra verlof. Vanwege 
de corona pandemie is de leerplichtambtenaar tot 
aan de zomervakantie soepel geweest in het toezien 
op naleving van de wet. Er waren immers redenen 
om kinderen thuis te houden die buiten de invloed 
van ouders lagen, zowel op lichamelijk als op sociaal 
emotioneel vlak. De leerplichtambtenaar heeft 
inmiddels aangegeven dat vanaf nu alle wettelijke 
verplichtingen weer van kracht zijn en dat daar 
streng op zal worden toegezien. Expliciet noemt zij 
dat uitgestelde vakanties vanwege corona, geen 
reden zijn om verlof toe te kennen. Op het formulier 
aanvraag extra verlof staat precies vermeld voor 
welke omstandigheden wel extra verlof toegekend 
kan worden. Dit formulier is te downloaden via de 
website. 

Naschoolse activiteiten Deze week ontvangen jullie 
ook via de mail weer het boekje met daarin het 
aanbod van de naschoolse activiteiten. We hebben 
weer geprobeerd een gevarieerd aanbod samen te 
stellen. Ook wordt er nu bewust voor gekozen om de 
cursussen een beperkt aantal weken te laten duren. 
We hopen het hiermee nog  aantrekkelijker te 
maken voor kinderen en ouders; een leuke 
kennismaking met een activiteit met kinderen uit 
alle groepen. We hopen dan ook dat jullie er, net als 
wij, enthousiast van worden. 

 


