
Vierde IKC Nieuwsbrief 
Beste ouders/verzorgers van kinderen op IKC de Wooldermarke, 

De eerst schoolweek zit er al weer op. Voor ons als team was het spannend 
om de kinderen vorige week maandag weer op school te mogen ontvangen.  
Er is nl. het nodige veranderd en we blijven in beweging met de invulling in 
parktijk van ons schoolplan. Al met al is de week voor iedereen goed 
verlopen, zover we hebben kunnen zien. Vrolijke kinderen en vrolijke 
leerkrachten die de eerste kennismaking met elkaar er op hebben zitten. 
Het was bijzonder om weer te moeten wennen aan iets wat voor Corona 
normaal was: een vol schoolplein met kinderen. Maar het went gelukkig 
snel. 

In deze nieuwsbrief treft u de volgende onderwerpen aan: 
• Ontwikkelingen binnen het IKC 
• Halen en brengen 
• Kennismaken met elkaar: schoolreis, opleiding en After Summer Party 
• Oudercontact/AVG 
• Coronamaatregelen 
• Luizencontrole 
• Overzicht vrije dagen en studiedagen 

De volgende nieuwsbrief ontvangt u begin november.  

Met hartelijke groet namens het team, 

Dave van der Valk                                                                                                         
Directeur IKC De Wooldermarke a.i. 
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Bestemd voor ouders/verzorgers van  
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OR/MR 
vergadering              
31 augustus 

Schoolreis groep 1-5                
10 september 

Omgekeerde 
oudergesprekken  
13-17 September 

After Summer 
Party                      
17 September 

Kinderboekenweek  
6-14 oktober 

Studiedag                   
15 oktober 

Herfstvakantie     
18 oktober t/m               
22 oktober     

Oudercontactweek 
25 oktober tot               
29 oktober 



Ontwikkelingen 
binnen het IKC 
Vernieuwingen in de school                           
In de mail van vorige week heb ik u 
geïnformeerd over het nieuwe meubilair, de 
verhuizing en de schilders. De afgelopen week 
hebben we met de meubelleverancier en met de 
schilder een oplevering gehad. Er zijn nieuwe 
afspraken gemaakt om de punten op de i te 
zetten. Zo moet er nog wat schilderwerk worden 
afgemaakt en wat meubilair worden nageleverd. 
Aankomende vrijdag stropen we op school nog 
eenmaal de mouwen op om de laatste 
overbodige spullen in een container af te laten 
voeren. 

De verbouwing van de school gaat gefaseerd. De 
afgelopen week en de komende week ben ik in 
gesprek om de verbouwing en inrichting van het 
technieklokaal voor de bovenbouw te bespreken. 
De koffiekamer en de directiekamer worden in 
de herfstvakantie daarvoor verbouwd.  Er zal 
een dubbele kookgelegenheid en een grote 
techniektafel worden geplaatst, zodat er één 
klas tegelijkertijd met techniek/koken bezig kan 
zijn. 

Wereldoriëntatie en pilot Oyfo/Nemo                  
Om onze ambitie vorm te geven gaan we voor 
de herfstvakantie de definitieve keuze maken 
voor een nieuwe wereldoriëntatiemethode. In 
zo’n methode worden kinderen op prikkelende 
wijze uitgedaagd om onderzoekend kennis te 
vergaren en ontdekkend zaken vorm te geven. 
We hebben de keuzelijst inmiddels 
teruggebracht tot twee en dan met een 
proeflicentie de komende weken samen met de 
kinderen an de slag. Op basis van die ervaringen  
valt de beslissing. Naast de 
wereldoriëntatiemethode draaien we als enige 
Hengelose school, samen met vier andere 
scholen in het land, mee in een pilot van Oyfo 

en Nemo Amsterdam. Volgende maand zullen 
we de eerste projecten op het gebied van 
wetenschap en techniek samen gaan bespreken. 
In dit schooljaar zullen we samen twee 
projecten vormgeven die daarna landelijk 
uitgerold kunnen worden bij meerdere scholen. 

Logo en e-mailadressen                               
We hebben de eerste concepten van de logo’s 
voor de zomer ontvangen. Deze zijn niet geheel 
naar wens. Deze week zijn er gesprekken om tot 
de juiste aanpassingen te komen. Zodra het logo 
definitief is, zullen we ook de “signing”  op de 
school en op internet in de nieuwe huisstijl 
vormgeven. Naar verwachting zal dat na de 
herfstvakantie zijn. Door de samenvoeging van 
de drie scholen en de naamsverandering binnen 
de stichting, werken we nu nog met 
verschillende e-mailadressen binnen de school. 
Voor de herfstvakantie zullen we allemaal 
gebruik kunnen gaan maken van nieuwe/eigen 
mailadressen van de Wooldermarke en Symbio. 
Tot die tijd kunt u met de “oude” mailadressen 
contact hebben met de leerkrachten. Mochten 
zij dat adres nog niet in Parro met u hebben 
gedeeld, dan zal dat deze week gebeuren. 

Schoolplein                                                 
Voor en in de zomervakantie hebben we 
gesprekken gehad met de gemeente over de 
vormgeving van ons schoolplein. Momenteel is 
er speelgelegenheid rond de hele school. Daarbij 
zijn de toestellen voor de verschillende 
leeftijden niet logisch, passend bij de nieuwe 
indeling van de school, geplaatst. Het kan beter, 
mooier en overzichtelijker. Met onze wensen is 
de ontwerper van de gemeente bezig een schets 
vorm te geven. Deze schets zullen we rond de 
herfstvakantie ontvangen en binnen school 
bespreken. Zodra de benodigde financiering 
rond is, zal het plein naar verwachting in het 
nieuwe jaar (januari) opgeleverd worden. 
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Halen en brengen  
Omdat de school meer leerlingen heeft, is het 
verkeer toegenomen. We bevinden ons in een 
situatie waarbij we een smalle weg hebben die 
naar de school leidt. Over verbeteringen wordt 
door het bestuur met de gemeente gesproken.  

Totdat er zicht is op aanpassingen doe ik een 
beroep op ons allen en wil ik u het volgende 
vragen: 

• Kom zoveel mogelijk lopend of op de fiets met 
uw kinderen 

• Indien u met de auto komt, laat uw 
kind(eren) dan uitstappen vanaf een 
parkeerhaven (niet midden op de weg of op 
de stoep!) en vertrek meteen weer.  

• Er zijn meerdere plekken waar u kunt 
parkeren. Dat kan bij de parkeerhavens rond 
school, bij de Jumbo/de Curiestraat, langs de 
Woolderesweg of iets verder bij het Twickel 
College. Ook vanaf die plekken kunnen de 
kinderen veilig naar school lopen. 

Ook op de stoep rond school is het druk. Met 
name bij het onderbouwplein. Wij willen u 
vragen om uw fiets te stallen op een plek 
waarbij de stoep zoveel mogelijk bruikbaar 
blijft. Dat kan dus ook wat verder van school af 
zijn. Spreek met uw kinderen een vaste plek op 
het plein af voor het halen en brengen. Dat is 
fijner voor de kinderen en voorkomt drukte op 
de stoep.

Kennismaken met 
elkaar 
Schoolreis groepen 1-5 op 10 september     
We gaan dit schooljaar aan het begin van het 
jaar op schoolreis. Doel daarvan is om elkaar op 
een leuke manier snel te leren kennen. De 
kinderen van groep 1 en 2 aan samen op stap en 
de kinderen van groep 3-5 gaan samen naar een 
andere bestemming. De leerkrachten informeren 
u over de bestemming, de logistiek en de 
eventueel benodigde hulp. We realiseren ons dat 

we de kosten voor de schoolreis niet voor die 
tijd geïncasseerd kunnen hebben. Momenteel 
bekijken we de opties om de betaling zo 
gemakkelijk en snel mogelijk te laten verlopen.  

Opleiding en begeleiding in groep 6/7/8      
De leerlingen van de groepen 6/7/8 volgen dit 
eerste jaar een ander traject. Samen met de 
leerkrachten gaan ze dit jaar in gesprek om hun 
kamp en schoolreis vorm te geven. Aan het eind 
van het schooljaar zal het kamp en de schoolreis 
worden ingepland. Om de nieuwe manier van 
werken in de bovenbouw goed vorm te geven, 
ontvangen we tot aan de kerst begeleiding. De 
leerlingen van groep 8 zullen tot de 
herfstvakantie op de woensdagochtenden 
worden begeleid op diverse gebieden: 
kennismaken, samenwerken, grenzen aangeven 
en voelen bij jezelf en de ander, kracht en 
zelfvertrouwen, omgaan met social media. 
Vanuit de training die zij hebben gehad gaan de 
leerlingen vervolgens in hun eigen groep de 
leerlingen van 6 en 7 opleiden op dezelfde 
gebieden. Daarmee als mentor invulling gevend 
aan de ontwikkelingen die we in de klas en op 
school willen borgen. Dat zullen ze na de 
herfstvakantie , onder begeleiding, tot aan de 
kerstvakantie doen. 

After Summer Party  

Als ouders, kinderen en als school gaan we ook 
kennismaken. Op 17 september hebben we op 
het schoolplein de After Summer Party. Houd de 
(vroege) avond vrij! Onder het genot van (zelf 
meegebrachte) hapjes, drankjes en vrolijke 
muziek kunnen we de school van binnen 
bekijken en met elkaar kennis gaan maken. Via 
de leerkrachten hoort u binnenkort meer. Het 
organisatiecomité is momenteel drukdoende.  
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Oudercontact/AVG 
De komende jaren willen we, nog meer dan 
voorheen, in contact met elkaar blijven. Wij 
zullen u op verschillende manieren informeren 
en met u in contact komen. 

Parro weekbericht                                      
Iedere vrijdag ontvangt u van de leerkracht een 
korte terugblik op de afgelopen week en een 
korte vooruitblik op de komende week in de 
klas.                                                                   
Omgekeerde oudergesprekken                    
We starten ieder schooljaar met de omgekeerde 
oudergesprekken. Tijdens die gesprekken 
hebben we het over de ontwikkeling van uw 
kind(eren). En dan niet de ontwikkeling op het 
gebied van kennis, maar de persoonlijke 
ontwikkeling. Samen bespreken we welke 
aandachtspunten we willen hebben dit 
schooljaar. Binnenkort ontvangt u de 
uitnodigingen van de leerkrachten voor het 
gesprek op school. Tijdens dit gesprek kunt u ook 
eventuele wijzigingen in de vastlegging van uw 
AVG voorkeuren met de leerkracht bespreken 
(Gebruik van foto’s ed.).                                                                   
Oudercontactgesprekken                                                 
Na iedere studiedag plannen we de week van de 
oudercontactgesprekken. Iedere studiedag 
kijken we terug op de ontwikkeling van onszelf 
als team en op de ontwikkeling van de 
leerlingen op school. Op basis van deze 
terugblik zoekt de leerkracht kort telefonisch 
contact met u om bij te praten. Daar waar er 
aanleiding toe is zullen we uiteraard samen 
eerder om tafel gaan. Schroom dus ook als 
ouder niet om eerder aan de bel te trekken.  
Open dagen                                                   
We plannen dit jaar drie open dagen op school. 
Dat zijn dagen dat de leerlingen u laten zien 
waar ze de afgelopen periode mee bezig zijn 
geweest. U kunt dan live zien hoe we als school 
onze ontwikkelingen vormgeven.                                                  

Coronamaatregelen 
https://www.boink.info/beslisboom

Bovenstaand treft u de laatste beslisboom voor 
leerlingen op de basisschool, de opvang en de 
peuterspeelschool aan. Belangrijkste verschil is 
de versoepeling van het “snottebellenbeleid” . 
Indien een kind last heeft van (bekende) 
hooikoorts, benauwdheidsklachten of 
verkoudheidsklachten en geen koorts, dan mag 
de leerling naar school. Wij verzoeken u met 
klem om bij verschijnselen voordat de leerling 
naar school komt contact op te nemen met de 
leerkracht.  Mochten er kinderen thuis moeten 
blijven dan zal de leerkracht, net als voorheen, 
na twee dagen contact opnemen om te bekijken 
hoe we eventueel passend schoolwerk thuis 
plaats kunnen laten vinden. Het kan nog steeds 
voorkomen dat een hele klas in Quarantaine 
wordt geplaatst. Mocht dat voorkomen dan 
zullen we het thuisonderwijs op dag 2 opstarten. 
Dag 1 gebruiken we dan voor de distributie van 
de Chromebooks en het klaarmaken van de 
online omgeving. 

Bijeenkomsten binnen de school met 
volwassenen zijn alleen mogelijk indien we de 
1,5 meter afstand kunnen waarborgen. 

Luizencontrole 
We hebben inmiddels de eerste controle achter 
de rug. Ondanks dat de controle voorspoedig 
verliep, is het team op zoek naar versterking. U 
kunt zich daarvoor opgeven bij de leerkracht 
van de groep van kind(eren). 

Wanneer er op school een luizenbesmetting 
wordt waargenomen, dan zal de leerkracht 
contact met u opnemen. U kunt dan thuis 
passende maatregelen treffen. In het kort kan 
dat zijn het gebruik van speciale luizenshampoo 
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en het blijven kammen van de dode luizen en 
neten met een luizenkam. Tip daarbij is om de 
haren met conditioner in te zepen. Dan glijdt de 
kam makkelijker door het haar en is het 
daardoor minder pijnlijk voor het kind. Na twee 
weken wordt de leerling waar een luis of neet is 
aangetroffen weer gecontroleerd. Ook dan zoekt 
de leerkracht contact met de desbetreffende 
ouder over de bevindingen. 
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Overzicht vrije dagen en studiedagen 2021-2022 
Deze dagen zullen binnenkort in Parro worden opgenomen. 

• 15 oktober                      Studiedag
• 18-22 oktober                 Herfstvakantie
• 29 november                  Studiedag
• 27 december-7 januari   Kerstvakantie
• 26 januari                       Studiedag
• 21-25 februari                 Voorjaarsvakantie 
• 18 maart                         Studiedag
• 15 april                           Goede Vrijdag
• 18 april                           Tweede Paasdag
• 25 april-6 mei                 Meivakantie
• 11 mei                            Studiedag
• 26-27 mei                       Hemelvaart en dag na Hemelvaaart
• 6 juni                              Tweede Pinksterdag
• 18 juli-26 augustus         Zomervakantie
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