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IKC nieuwsbrief

Bestemd voor ouders/verzorgers van scholen IKC Woolder
Alfrink, Smallsteps en de WipWap

Eerste IKC Nieuwsbrief
Beste ouders/verzorgers van kinderen op de Alfrink, Woolder- en
Willemschool, de WipWap en Smallsteps,
We zijn blij dat wij u de eerste IKC nieuwsbrief kunnen sturen. Het markeert
voor ons het moment dat we voor het eerst vanuit één naam naar alle ouders
van de drie scholen informatie gaan sturen. En dat zal nog zeven keer in deze
vorm gebeuren.
In de nieuwsbrief willen we u, in ieder geval, over de volgende zaken
informeren:
• De praktische uitkomsten van samenwerking in het IKC
(gezamenlijke vieringen of activiteiten bv.)
• De ontwikkeling van een gemeenschappelijke schoolvisie
• De informatie uit de IKC Koffietafel
• Het toelichten van onderwijsthema’s binnen het onderwijs
(de ontwikkeling van het leren lezen en schrijven van groep 1 tot en met
groep 8 bv.)
• Algemeen nieuws
We realiseren ons dat de start van eenduidige communicatie bij voorkeur in
het voorgaande schooljaar plaats had moeten vinden. Vanuit de
communicatieplanning van het bestuur is er toegezegd dat er nog
afstemming met het bestuur op een aantal scholen in Hengelo plaats zou
vinden.
Wij hebben afgesproken dat we dat in ons IKC zelf oppakken.
De scholen en de MR hebben de ambitie uitgesproken om, met deze
nieuwsbrief als aftrap, ruimte te bieden aan elkaar voor transparantie en het
uitspreken van verwachtingen voor de toekomst. Dat Covid-19 het ons daar
niet makkelijker in maakt, is een gegeven waar we rekening mee hebben te
houden.
Deze nieuwsbrief staat, volgens ons, vol nieuws over waar we de afgelopen
weken op de scholen mee bezig zijn geweest. Daarnaast ook met informatie
over het proces dat we dit jaar gezamenlijk aangaan.
Met hartelijke groet namens de teams en de MR-en van het IKC,
Dave van der Valk
Directeur IKC Woolder/Alfrink a.i.
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AGENDA
IKC Koffietafel
• 16 september
Aanmelden via:
G.Jongman@primatoh
engelo .nl
MR vergadering
21 september
Kennismaken
2 oktober komen de
kinderen van de
Willemschool
kennismaken op het
nieuwe IKC.
Inleveren
administratie
overschrijf
formulier IKC
Uiterlijk op 30
september!!!
Herfstvakantie
12 t/m 16 oktober
Studiedagen
26 en 27 oktober
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Ontwikkelproces IKC
Om van onze scholen, de peuterspeelschool Wip
Wap en Smallsteps een Integraal Kind Centrum
(IKC) te maken hebben we twee jaar
uitgetrokken. Het eerste jaar zal staan in het
teken van elkaar leren kennen. Dat geldt voor
de leerkrachten, leid(st)ers, kinderen en ouders.
Vanuit het gesprek met elkaar zullen we dit
schooljaar komen tot een onderwijsvisie van het
nieuwe IKC. Als schoolteam worden we daarbij
gedurende zes studiedagen ondersteund door
Saxion. Intern hebben we een
ontwikkelondersteuningsteam samengesteld met
de intern begeleiders, de orthopedagoog en de
directeur van de school.

Praktische gevolgen
IKC-vorming
Naast de gezamenlijke visie-ontwikkeling
veranderen er ook in praktische zin een aantal
zaken. Met de komst van de kinderen van de
Willemschool na de herfstvakantie kunnen we
deze vorm gaan geven.

Na iedere studiedag zullen we in de IKC
nieuwsbrief u een terugkoppeling geven van de
inhoudelijke opbrengsten en ideeën. U wordt
vervolgens (in dezelfde nieuwsbrief)
uitgenodigd om met de school van gedachten te
wisselen over de teruggekoppelde informatie.
Dit kunt u doen door zich aan te melden voor de
zogenaamde IKC Koffietafel. (Op pagina 1 in de
rechterkolom vindt u hiervoor de uitnodiging.)
Met de MR hebben we afgesproken om dit jaar
frequent overleg te hebben. In ieder geval na
iedere studiedag, zodat we alle input van ouders
en MR mee kunnen nemen naar de volgende
studiedag.

Groepsindeling
Allereerst hebben de leerkrachten in overleg met
elkaar en de intern begeleiders bekeken wat de
eventuele meerwaarde voor de kinderen kan
zijn in een andere groepssamenstelling. De
uitkomst daarvan is dat we de kinderen van
groep 3/4 en groep 5/6 van de Alfrink en de
Willemschool samenvoegen en daar
zogenaamde homogene groepen van maken. Dat
betekent dat er een groep 3, een groep 4, een
groep 5 en een groep 6 ontstaan uit deze
eerdergenoemde combinatiegroepen. Op deze
manier ontstaan er evenwichtiger groepen en
kan er nog meer aandacht voor de kinderen
worden vrijgemaakt in hun leerproces. 2 oktober
gaan de kinderen met elkaar en met hun nieuwe
leerkracht kennismaken. (Op pagina 4 van de
nieuwsbrief ziet u een totaal overzicht van alle
groepen met hun leerkracht in het IKC). Voor de
kennismaking van de ouders met de
leerkrachten van groep 3, 4, 5 en 6 wordt nog
een datum geprikt voor de herfstvakantie. Daar
komen de huidige leerkrachten bij u op terug.

Naast de nieuwsbrieven en de koffietafels zullen
we een IKC website vormgeven waar we de
ontwikkeling van het IKC vastleggen en van
aanvullende achtergrondinformatie gaan
voorzien. Zo is er altijd een centrale plek voor
iedereen om de ontwikkeling van het IKC te
kunnen volgen.
l
2

Schooltijden

administratie. Om deze te kunnen vullen met de
bestaande informatie uit de drie huidige
systemen willen wij u vragen om het
administratie overschrijfformulier in te vullen en
te tekenen. Uw zoon en/of dochter krijgt dit
formulier van de leerkracht mee. Graag
ontvangen wij het voor 1 oktober via de
leerkracht retour!

Deze blijven dit schooljaar ongewijzigd voor de
kinderen van de Alfrink en de Woolderschool.
Alleen voor de kinderen van de Willemschool die
bij juf Nicole (groep 3) en juf Mertien (groep 4) in
de klas komen betekent dit dat zij ook
vrijdagmiddag naar school gaan. De groepen van
meneer Jeroen en Bertus behouden de
schooltijden die ze nu ook hebben.

Op de Woolderschool en Alfrink zullen we na 1
oktober beginnen met de uitrol van een nieuwe
communicatie app. We zullen u na 1 oktober
meenemen en ondersteunen bij het activeren
van de app. Voor de ouders/verzorgers van de
Willemschoolkinderen doen we dit na de
herfstvakantie.

Ondersteuning leerkracht en leerling
Ten tweede is het goed om te melden dat we dit
schooljaar extra ondersteuning voor de kinderen
op school hebben. We hebben de beschikking
over een onderwijsassistent en een tweetal
collega’s die uren buiten de klas beschikbaar
hebben (ambulante uren) om kinderen en
collega’s te ondersteunen. Tenslotte krijgen we
als IKC de beschikking over de
schoolzorgondersteuner (SZO) Ilse Oude
Nijhuis. Momenteel werkt zij al naar alle
tevredenheid op de Woolderschool. Kortgezegd
helpt de SZO ouders en kinderen van school die
met vragen of uitdagingen zitten op psychosociaal gebied.

Huisvesting en ICT
Om de komst van de 51 leerlingen van de
Willemschool mogelijk te maken, worden drie
bestaande lokalen klaargemaakt voor
(hernieuwd) gebruik. Het lokaal op de Alfrink
krijgt een nieuw digibord en meubilair. De twee
lokalen op de Woolderschool worden verbouwd.
Deze week wordt de laatste hand gelegd aan de
ICT vernieuwing op de Woolderschool, zodat we
als IKC op dezelfde manier aan de slag kunnen
met Chromebooks en nieuwe digiborden.

Gemeenschappelijke communicatie en
administratie

Zodra we onze onderwijsvisie helder hebben
gaan we bekijken of en welke bouwkundige
aanpassingen er in ons gebouw nodig zijn. Deze
zullen komend jaar worden opgepakt tesamen
met het renoveren van de locatie
Woolderschool.
Deze week heeft ons tevens het bericht bereikt
dat we het komende jaar nieuw meubilair in de
klassen van de Woolderschool gaan krijgen in de
lijn van het meubilair op de Alfrink. Al met al
zorgt dat ervoor dat we over een jaar ook
kunnen zeggen dat we ons in het gebouw als
één school kunnen gaan gedragen.

We lopen de afgelopen weken aan tegen het
bestaan van verschillende administraties en
communicatiemiddelen. Praktisch gezien
betekent het dat we in de ICT (tijdelijke)
noodverbanden aan moeten leggen om het
werken voor de leerkrachten mogelijk te kunnen
maken. Daarnaast heeft iedere school een
andere wijze van communicatie met u als ouder.
Wij hebben met de ICT afdeling van de stichting
overleg gehad en gebruik gemaakt van de
ervaring die zij hebben. Om zowel
gemeenschappelijke communicatie als uniform
kunnen werken voor de leerkrachten mogelijk te
maken, gaan we over naar een nieuwe
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'Groepsindeling binnen
het IKC na de
herfstvakantie'
Locatie Alfrink
‣ Groep 0/1/2 Juf Sharon en Juf Margot
‣ Groep 3

Juf Nicole

‣ Groep 4

Juf Mertien

‣ Groep 5

Juf Jorien

‣ Groep 7/8

Meneer Jan

Locatie Woolderschool
‣ Groep 0/1/2 Juf Judith en Juf Minke
‣ Groep 3

Juf Ellen en Juf Minke

‣ Groep 4/5

Juf Evelien en Juf Sanne

‣ Groep 6

Meneer Ewoud en Juf Elly

‣ Groep 6

Meneer Jeroen

‣ Groep 7/8

Meneer Bertus en Juf Marjo

‣ Groep 7

Juf Lieke en Juf Ilse

‣ Groep 8

Juf Trudy en Juf Ilse

Algemeen nieuws: Covid-19/Corona
De afgelopen weken heeft divers Coronanieuws ons via de media bereikt. Testcapaciteit, richtlijnen
over thuisblijven en testen, ventilatiebeleid vormen een greep aan onderwerpen die de revue
passeerden. Maar wat betekent dit voor ons op school?
Om zaken praktisch en eenduidig te houden hebben u we de afgelopen week een stroomschema,
aangaande “snotneus en verkoudheid”, gestuurd dat wij hanteren. Daarnaast zijn wij ons ervan
bewust dat de impact van een zieke collega groot kan zijn. Indien een collega positief op Corona
wordt getest is het niet ondenkbeeldig dat dit kan leiden tot tijdelijke sluiting van de school. De
stichting heeft hierop geanticipeerd. We kunnen versneld getest worden bij klachten. Dat beperkt in
ieder geval de periode van een eventuele sluiting zolang er nog geen testresultaten zijn. Op school
gaan we zo spoedig mogelijk (na de administratieve samenvoeging) de digitale omgeving inrichten
om, in geval van sluiting, thuisonderwijs te kunnen bieden.
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