
Tweede IKC Nieuwsbrief 
Beste ouders/verzorgers van kinderen op de Alfrink, Woolder- en 
Willemschool, de WipWap en Smallsteps, 

Sinds de vorige nieuwsbrief van september is er veel gebeurd. Zowel op 
school als in de wereld om ons heen. 

We zijn sinds de herfstvakantie als school compleet. Het heeft veel energie 
gekost om de Woolderschool opgeruimd, verbouwd, geschilderd en 
technisch voorbereid te krijgen. Maar een dag voordat de verhuiswagen 
vanaf de Willemschool kwam kwam, was het klaar. En terwijl dat op de 
Woolderschool gebeurde, werd er op de Willemschool afscheid genomen 
van een enorm lange schoolhistorie. In de herfstvakantie is er door de 
teamleden op een aantal dagen doorgewerkt om voor de opstart de spullen 
op orde te krijgen.  
De leerkrachten, leerlingen van de Willemschool en ook de kinderen van 
groep 3, 4 en 6 van de Alfrinkschool zitten nu op hun plek. Klaar om te 
beginnen met het grote wennen. 

En dat wennen is iets om niet te onderschatten. Drie scholen met drie 
culturen komen samen. Alle routines moeten opnieuw worden uitgevonden. 
Relaties moeten groeien. Zowel voor de teamleden als voor de leerlingen en 
u als ouders. Dat groeien in relatie heeft momenteel de eerste aandacht. 
Binnen het team overleggen we hoe we de kinderen op uniforme wijze en 
met heldere (gedrags) verwachtingen tegemoet treden.  

En dat is niet het enige dat we met elkaar overleggen. We hebben inmiddels 
twee studiedagen achter de rug. Het was wennen om dat anders dan 
gewend te doen. De “live” ontmoeting maakte plaats voor digitale les en 
uitwisseling in groepjes. Verderop in deze nieuwsbrief nemen we u mee in 
de eerste opbrengsten. 

Met hartelijke groet namens het team, 

Dave van der Valk                                                                                                         
Directeur IKC Woolder/Alfrink a.i. 
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Ontwikkelproces IKC 
De eerste studiedagen stonden in het teken van 
kennismaken met elkaar en het komen tot een 
eerste visieschets. We hebben de dagen samen 
met dr. Sandra van Aalderen (onderzoeker 
Saxion lectoraat Leren en Innoveren) 
vormgegeven. Zij heeft ons meegenomen in de 
wetenschappelijke inzichten op het gebied van 
leren, motiveren en breinwerking. Onze eerste 
visie hebben we getoetst aan die inzichten en 
voorlopig vastgelegd. Deze vastlegging kan in de 
loop van de komende maanden nog wijzigen, 
maar zal rond maart definitief worden. In de 
tussentijd zitten we niet stil. Een school 
onderscheidt zich enigszins op basis van visie, 
maar vooral in de uitvoering van die visie. Daar 
gaan we ondertussen ook mee aan de slag. Dat 
doen we aan de hand van het curriculaire 
spinnenweb. (https://www.slo.nl/thema/meer/
curriculumontwikkeling/instrumenten/
spinnenweb/inleiding/)  

De uitgangspunten zoals we die nu geschetst 
hebben luiden als volgt: 

Leerlingen doen kennis op van de samenleving 
(1), leren de samenleving begrijpen (3) en zich 
hierin zelfredzaam te bewegen (3), zodat ze een 
bijdrage kunnen leveren aan de samenleving.    

Dit houdt in dat:  

1. Leerlingen de nodige basiskennis, 
vaardigheden en houdingen opdoen;  

2. Vanuit verschillende perspectieven naar 
issues in de samenleving leren kijken en 
verbanden en relaties gaan zien;   

3. Een persoonlijke ontwikkeling doormaken: 
zelfredzaamheid, eigenaarschap over eigen 
ontwikkeling (leven lang leren), flexibele 
instelling, zelfverantwoordelijk, vertrouwen 
hebben in eigenbekwaamheid, gevoel van 
eigenwaarde, kunnen samenwerken.  

4. Zorg dragen voor de wereld en mensen om 
zich heen.  

Tijdens de digitale koffiemiddag op 18 
november bent u van harte welkom om te 
reageren op deze uitgangspunten. Uw reactie’s 
kan ik weer meenemen naar de volgende 
studiedagen. Aanmelden kan via 
G.Jongman@primatohengelo.nl. 

Aanpak bij Corona: 
preventieve 
maatregelen en 
gevolgen bij 
besmetting  
Momenteel houdt Covid-19/Corona ons stevig 
in een greep. In tegenstelling tot bij de eerste 
golf hebben we nu allemaal wel iemand in onze 
omgeving die besmet is geraakt. Zo ook op 
school. Ik wil u meenemen in de maatregelen 
die wij op school/binnen de stichting hebben 
om besmetting te voorkomen. Daarnaast wil ik u 
informeren hoe wij omgaan met de gevolgen 
van een zieke leerkrachten en lesgeven op 
afstand. 
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Preventieve maatregelen 

Wij volgen de richtlijnen van de GGD en het 
RIVM. Concreet betekent dit dat wij, naast de 
1,5 meter die wij in acht nemen:    

• Teamvergaderingen digitaal doen, 
• Met maximaal 4 personen in een koffiekamer 

zijn, 
• Koffiedrinken in de centrale hal als we met 

meer dan vier zijn, 
• Werk dat thuis kan, thuis doen, 
• Frequent handen wassen, 
• Alleen in belangrijke situaties derden op 

school ontvangen, 
• Bezoekers registreren. 

Helaas kan het dan nog voorkomen dat een 
collega ziek wordt, klachten krijgt. Bij (zelfs 
minimale) klachten laten wij ons met voorrang 
bij de GGD testen. Bij een positieve testuitslag 
volgen wij de aanwijzingen vanuit bron- en 
contactonderzoek van de GGD. Bij twijfel heb ik 
als directeur een rechtstreekse contactpersoon 
bij de GGD toegewezen gekregen die ik kan 
consulteren. 

Gevolgen voor onderwijs bij 
besmetting met Covid-19 

Zodra een collega zich meldt met klachten blijft 
hij/zij thuis. Op school gaan we dan op zoek 
naar vervanging. Wanneer er geen vervanging is 
gaan we op dag 1 over tot het verdelen van de 
kinderen, van de zieke leerkracht, over andere 
groepen. Wanneer er op dag 2 geen vervanging 
is zullen we u vragen de kinderen thuis te 
houden. Tot op heden zijn we er in geslaagd om, 
bij uitval van de leerkracht, voor langere tijd 
vervanging vast te leggen. Garanties naar de 
toekomst toe zijn er echter niet. Wanneer er 
voor langere tijd een klas naar huis wordt 
gestuurd, zullen we overgaan op digitaal 
onderwijs. 

Onderwijs aan kinderen die langere tijd 
afwezig zijn 

Het kan voorkomen dat kinderen zelf ziek zijn, 
dan wel dat ze thuisblijven omdat ouders 
getroffen zijn door Corona. Op school hebben 
we de afspraak dat we op dag 3 van de 
afwezigheid contact leggen met ouders. In 
overleg met u bepalen we welk aanbod er voor 
de kinderen kan zijn. Dat kan zowel in papieren 
vorm als digitaal zijn. Er is geen norm die we 
hanteren in de hoeveelheid thuiswerk voor de 
leerling. Dat zullen we samen bepalen a.h.v. de 
situatie thuis en de inschatting van de leerkracht 
wat er nodig is om na enige tijd weer aan te 
kunnen haken in de klas. Ik wil u met klem 
aangeven dat het geen volledig thuisonderwijs 
is, zoals tijdens de “lock down” in dit voorjaar.  

Sinterklaas 
Het Sinterklaasfeest wordt dit schooljaar 
georganiseerd door het team in verband met de 
geldende coronamaatregelen.                      
Vrijdagochtend 4 december komt Sinterklaas 
met zijn (veeg)Pieten bij ons op school.  

Alle kinderen zijn hiervoor uitgenodigd, ook de 
kinderen van groep 1 van juf Sharon en juf 
Margot. 

Om 12.00 uur zijn alle kinderen vrij. Nadere 
informatie volgt. 

3



Communicatie school-
ouders: Parro!                                   
Zoals eerder aangekondigd gaan we over naar 
een nieuw communicatiemiddel met u als 
ouders. We hebben gekozen voor Parro. Op 
school zijn we momenteel aan het oefenen met 
het systeem.                                                     
We gaan Parro voor het eerst gebruiken om de 
oudergesprekken in te plannen. Deze zullen 
starten in de week van 16 november. 

Om u als ouders toegang tot Parro te geven 
ontvangt u deze week een uitnodiging. U 
onderneemt vervolgens deze stappen: 

Wij willen u vragen 
om de app uiterlijk 
maandag 9 
november te 
activeren. In de loop 
van volgende week 
kunt u namelijk 
inschrijven, via 
Parro, op de digitale 

oudergesprekken. 

Oudergesprekken 
digitaal 
In verband met de beperkende 
coronamaatregelen zullen we de 
oudergesprekken deze keer digitaal gaan 
voeren. Vanaf volgende week kunt u intekenen 
op de gesprekken. Deze gesprekken zullen 
starten in de week van 16 november. De 
kinderen vanaf groep 6 worden ook uitgenodigd 
om deel te nemen aan het gesprek.               
Zodra de roosters klaar zijn, zult u een digitale 
uitnodiging voor het gesprek ontvangen. U hoeft 
daar geen software voor op uw computer te 
installeren. Wel dient uw computer de 
beschikking te hebben over een microfoon en 
camera. 

Het zal even wennen zijn en wellicht laat de 
techniek ons in de steek. In die gevallen zullen 
we overgaan op het bellen per telefoon als back-
up oplossing. 

Telefonische 
bereikbaarheid 
De school is bereikbaar op 074-2425779. De 
techniek laat ons nog even in de steek, maar 
vanaf volgende week is ook het deel aan de kant 
van de Woolderschool direct bereikbaar via dit 
nummer.  

Ziekmeldingen ontvangen we graag 
telefonisch op dit nummer en niet per mail!

1
Accepteer de uitnodiging
Binnenkort ontvang je van school 
een e-mail van Parro met de titel 
“Volg de schoolavonturen van je 
kind”. Je bent nu toegevoegd aan 
de groep. Heb je al een ParnasSys-
account dan kun je inloggen en ga 
door naar stap 3. Heb je nog geen 
ParnasSys-account. Dan volgt de 
tweede mail en ga je door naar stap 
2.

2
Maak je account actief 
Vanuit ParnasSys krijg je een mail, 
met de titel “Welkom bij ParnasSys”. 
Hiermee maak je een ParnasSys-
account aan, de link in deze mail is 
7 dagen geldig. Als de link is 
verlopen, kun je de leerkracht 
vragen om je opnieuw uit te 
nodigen.

3
Inloggen
Je kunt nu inloggen in Parro. Je 
kunt Parro natuurlijk op je telefoon 
gebruiken door de app te 
downloaden in de App 
Store of Google Play Store. Gebruik 
je Parro liever vanaf de computer? 
Log dan in op talk.parro.com.
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Algemeen nieuws: De OR-en gaan samen                                                                                        
De afgelopen weken hebben we een aantal malen met de OR-en overleg gehad. Vanaf nu gaat men 
als één verder. De praktische- en juridische uitwerking is inmiddels in volle gang. Zoals eerder is 
aangekondigd zal er door de OR ook over kunnen worden gegaan tot het innen van de vrijwillige 
ouderbijdrage. Hoogstwaarschijnlijk is dat per januari. U wordt t.z.t. nader geïnformeerd. De bijdrage 
heeft de nieuwe OR vastgesteld op �25,- per jaar per kind. 

Van de ouderbijdrage worden alle activiteiten buiten, op en met school gefinancierd. Uitgezonderd de 
schoolreizen en het kamp van groep 8. Voor de hoogste groepen blijven de kampen zoals ze gewend 
waren op de “oude” scholen. We gaan nu alleen op zoek naar een gezamenlijke locatie. Dat betekent 
dat leerlingen van Groep 7/8 van voorheen Willem en Alfrink en de leerlingen van groep 8 van 
voorheen de Woolder gezamenlijk op kamp gaan. Op de Willem en Alfrink zijn de kinderen van de 
combi 7/8 gewend om samen op kamp te gaan. En dat willen we ze niet ontnemen. Vanaf volgend 
jaar gaat alleen groep 8 op eindkamp. 

Oproep van OR 

Om de nieuwe OR goed te kunnen laten werken is het team naarstig op zoek naar:                                    

• vrijwilligers van ouders van de voormalige Alfrink en Willemschool t.b.v. activiteiten (Denk aan 
oud-papier, klussen, activiteiten, luizen en schoonmaken) 

• Een penningmeester per januari 

U kunt uw aanmelding doorgeven via de mail: G.Jongman@primatohengelo.nl. 
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