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

De zomer ligt inmiddels ver achter ons. De herfst heeft haar intrede gedaan. 
En dat merken we aan meerdere dingen. Kortere dagen, bladeren die van de 
bomen vallen en de griep en Corona die hun (her)intrede in het land 
hebben.  
Aan de korte dagen en de bladeren die vallen kan ik goed wennen. Die zijn 
immers voorspelbaar.  
De gevolgen van de griep en Coronamaatregelen voor onze school zijn 
lastiger voorspelbaar en vergen bij tijd en wijle alle hens aan dek. Voor een 
nieuwe school vraagt dat creativiteit en flexibiliteit bij de collega’s om zowel 
de groepen te blijven bemensen als ook de onderwijsontwikkelingen vorm te 
blijven geven. Vooralsnog lukt ons dat en daar ben ik blij mee. 

In deze nieuwsbrief treft u de volgende onderwerpen aan: 
• Ontwikkelingen binnen het IKC, school en peuterspeelschool Wipwap 
• Moestuinhulp: groene vingers gevraagd 
• Schoolfruit en schoolzuivel 
• De school als oefenplaats voor samenleving 
• Oproep OR 

De volgende nieuwsbrief ontvangt u eind november.  

Met hartelijke groet namens het team, 

Dave van der Valk                                                                                                         
Directeur IKC De Wooldermarke a.i. 
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Boomfeestdag             
10 november 

Socialmedia info 
avond                           
24 november 

Open huis              
26 november 

Studiedag                      
29 november 

Sintviering                 
3 december 

Kerstviering                   
23 december 

Start kerstvakantie 
24 december 12.00 uur 
tot en met 9 januari  



Ontwikkelingen 
binnen het IKC 
Vernieuwingen in de school                            
In de herfstvakantie zijn de koffiekamer en de 
directiekamer aan de bovenbouwkant van de 
school verbouwd tot technieklokaal/keuken. 
Een grote wens is daarmee in vervulling gegaan. 
Om dit lokaal structureel te gaan gebruiken zijn 
we bezig om de verbinding met ons 
rekenonderwijs vorm te geven. Voor de 
kerstvakantie denken we een eerste rekenblok 
nieuwe stijl uit te kunnen voeren, waarbij we 
het lokaal gaan gebruiken. In het technieklokaal 
zullen we gedurende het jaar steeds meer 
betekenisvolle instructies gaan geven. Bewezen 
is dat het onderwijs daar leuker door wordt en 
dat de leerlingen de lesstof beter gaan 
onthouden. 

Wereldoriëntatie                                            
In de vorige nieuwsbrief heb ik u aangegeven 
dat we voor de herfstvakantie een keuze gaan 
maken op het gebied van wereldoriëntatie. Na 
overleg binnen de bovenbouw tijdens de 
studiedag en overleg met de MR hebben we 
gekozen voor een schooljaar waarin we in de 
breedte gebruik gaan maken van een aantal 
innovatieve initiatieven en niet zozeer voor één 
methode. We draaien mee in de pilot Oyfo/
Nemo, doen mee aan de Energy Challenge en 
bekijken we of we aanhaken bij Kids4Twente. 
(Van de laatste twee kunt op bijgaande websites 
meer informatie vinden. https://
www.energychallenges.nl enhttps://
kids4twente.nl)                                               
Aan het eind van het schooljaar maken we 
vervolgens de balans op.       

Logo en e-mailadressen                                  
In de kop van deze pagina heeft u het logo van 
onze school kunnen zien. Na een uitvoerige 
selectie binnen het team is dit de keuze uit 10 

logo’s geweest. De formele onthulling plannen 
we op de Open Dag van 26 november. Door de 
nieuwe Coronamaatregelen en de grote 
besmettingsaantallen in ons land vraagt het 
zorgvuldigheid in de organisatie van de Open 
Dag. Daar hoort u volgende week meer over.  

Mailcommunicatie                                                 
De leerkrachten beschikken inmiddels allen over 
hun Wooldermarke mailadres. Voor de 
communicatie met de leerkracht kunt u dit gaan 
gebruiken. 
(voorletter.achternaam@dewooldermarke.nl) 
Mails naar het oude mailadres worden voor een 
aantal weken nog doorgestuurd naar dit nieuwe 
adres.                                                                      
Mail is een belangrijk communicatie-instrument 
geworden tussen ouders en school. Het is echter 
wel goed om duidelijk te zijn in de 
verwachtingen over het beantwoorden van de 
mail. Op school werken we formeel tot 16.30 
uur. Mails die u na dat tijdstip stuurt, zullen de 
volgende werkdag pas worden gezien. Na lestijd 
om 14.30 uur is de leerkracht in staat om 
vervolgens ook de mail te beantwoorden. Bij 
collega’s die in deeltijd werken, kan het 
voorkomen dat mail gelezen wordt, wanneer ze 
weer voor hun werkdag op school zijn. Houd 
daar alstublieft, in uw verwachtingen op het 
beantwoorden van uw mail, rekening mee. 

Als er urgente zaken zijn, belt u dan s.v.p met 
school (074-2425779). U wordt dan na 14.30 
uur of eerder bij dringende zaken teruggebeld. 

Peuterspeelschool de Wip Wap          
Voorschool 
Vier ochtenden per week wordt er binnen het 
IKC gespeeld door peuters. Peuterspeelschool de 
Wip Wap is een voorschoolse voorziening voor 
kinderen van 2,5 tot 4 jaar.  
Peuters komen twee ochtenden, of - als ze wat 
extra begeleiding in hun ontwikkeling kunnen 
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gebruiken - vier ochtenden komen.  
De Wip Wap is een plek waar peuters samen met 
andere kinderen (leren) spelen, begeleid 
worden in hun ontwikkeling door pedagogisch 
medewerkers en waar ouders ook met vragen 
over de ontwikkeling van hun peuter terecht 
kunnen.  
 
Spelend leren 
Het lokaal staat elke vier weken in het teken van 
een ander thema: bij het thema ‘Ziek & Gezond’ 
spelen we situaties bij de dokter na, bij het 
thema ‘Herfst’ wonen we in het bos en 
onderzoeken allerlei herfstmaterialen.  
In de kring zingen we liedjes, spelen we 
spelletjes, onderzoeken we materialen, lezen we 
prentenboeken én leren we bovendien op elkaar 
wachten en naar elkaar luisteren. We spelen 
elke dag buiten en gaan soms gymmen in de 
gymzaal.  
 
IKC Wooldermarke  
Wij horen sinds mei 2020 bij IKC De 
Wooldermarke. Froukje is als intern begeleider 
ook betrokken bij onze peuters. De peuters en 
kleuters gaan regelmatig samenwerken bij 
allerlei thema’s.  

Contact  
Meer informatie over de Wip Wap vindt u op 
www.springhengelo.nl en binnenkort ook op de 
website van ons IKC.  

Wilt u uw peuter aanmelden, meer informatie 
vragen of even binnenkijken, laat het ons weten.  
 
Wij zijn er op maandag, dinsdag, donderdag en 
vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur.  
Telefoon: 06 - 14 13 29 16 
E-mail: wipwap@springhengelo.nl 
 
Voor aanmelden of vragen over de kosten, kunt 
u terecht op de website of contact opnemen met 

het kantoor van Spring Peuterspeelscholen: 
074-2020210 

Peuternieuws in de IKC nieuwsbrief 
Via deze nieuwsbrief zullen we u regelmatig op 
de hoogte houden van ontwikkelingen binnen 
de peuterspeelschool en de belevenissen van 
onze peuters.  

Juf Annet, juf Ellen en juf Marieke 

Moestuin 
De voorbereidingen in de vormgeving van onze 
gezamenlijke moestuin met verzorgingstehuis 
het Woolde zijn gestart! In het voorjaar zullen 
we plantjes in de “koude” grond kunnen poten 
en de zorg voor de moestuin met de kinderen 
vorm gaan geven. Vooruitlopend daarop starten 
we met het zaaien en kweken van de plantjes in 
school. Van de oogst gaan we uiteindelijk 
dankbaar gebruik maken tijdens ons onderwijs 
in ons nieuwe technieklokaal / keuken. 

Juf Sanne heeft het project onder haar hoede en 
heeft hulp nodig van ouders met groene vingers! 
Nu gaat het om hulp bij het zaaien, verpoten, 
stekken samen met de kinderen. Straks om de 
hulp en begeleiding van de kinderen bij het 
onderhoud van de moestuin. Twijfel niet en geef 
u op. Wat is er meer ontspannend dan samen 
met kinderen wroeten in de grond en kijken 
naar wat moeder aarde ons biedt..!  

U kunt uw aanmelding sturen aan 
Gabi.Jongman@Symbiohengelo.nl 

3

IKC NIEUWSBRIEF 9 NOVEMBER 2021

http://www.springhengelo.nl/
mailto:wipwap@springhengelo.nl
http://www.springhengelo.nl/kosten


Schoolfruit en 
schoolzuivel 
Het is ons gelukt! We zijn voor zowel schoolfruit 
als schoolzuivel ingeloot. De leveringen van het 
schoolfruit starten deze week. Dat betekent dat 
we tot eind maart op woensdag, donderdag en 
vrijdag op school groente en fruit voor de 
kinderen hebben. Houd daar rekening mee 
wanneer u de lunchtrommels voor de kinderen 
gaat vullen! De schoolzuivel start, als het goed 
is, volgende week. Wij zullen u daar in een apart 
bericht over informeren. 

De school als 
oefenplaats voor de 
samenleving 
Eén van de taken die wij op ons nemen als 
school, is het voorbereiden van de kinderen op 
hun plek in de samenleving. We doen dat vanuit 
kennis binnen het vak wereldoriëntatie. 
Daarnaast oefenen we op school. Iedereen op 
school leeft met elkaar samen binnen een 
beschermde gemeenschap. Binnen die 
gemeenschap kan ieder kind ervaren hoe het is 
om met kinderen om te gaan die anders doen, 
denken en zijn dan jezelf bent.                           
In de onderbouw is het kind vaak nog erg op 
zichzelf gericht. In de middenbouw zien we 
echter dat de blik naar buiten wordt gekeerd en 
kinderen de verschillendheid waar gaan nemen. 
In de bovenbouw tenslotte willen kinderen er 
van nature eerst “bijhoren”. Later ontwikkelt dit 
zich naar het willen losmaken van de gevestigde 
orde en de hang naar individualiteit en de 
(h)erkenning daarvan. De puberteit is daar. Voor 
ieder kind gaat die ontwikkeling anders. Op 
school hebben we een eenvoudige maar 
effectieve manier van omgaan met de 
verschillen in de kinderen en hun ontwikkeling.  

U als ouder heeft eigen beelden bij wat een 
goede opvoeding, normen en waarden zijn. 

Kinderen nemen die (on)bewust mee naar 
school. 

Onze stelregel op school is dat iedereen met 
plezier naar school moet gaan en met plezier op 
school moet kunnen zijn. Daar zijn we samen 
verantwoordelijk voor. Dat laat ruimte voor de 
opvoedingswaarden die de kinderen van huis uit 
meenemen. Bij ons op school mogen ze oefenen 
in hoe om te gaan met de verschillen. Wij doen 
dat door in te spelen op situaties die zich op 
school voordoen. We gaan de dialoog, het 
gesprek aan. Niet om te overtuigen van wat 
goed of fout is, maar om kinderen te leren dat 
we anders tegen situaties aan kunnen kijken. 
Vanuit die bewustwording kunnen we de 
kinderen vragen om gezamenlijk, vanuit 
verschillendheid, tot een oplossing te komen.      

U zult begrijpen dat dat tijd en 
doorzettingsvermogen nodig heeft. Zeker nu we 
als drie scholen één nieuwe school hebben 
gevormd. Met name in de bovenbouw nemen de 
kinderen hun ervaringen vanuit de oude school 
en hun opvoeding mee. We hebben u eerder 
bericht dat de kinderen in groep 8 ca. 8 weken 
lang een training hebben gevolgd om zich te 
ontwikkelen in het dragen van 
verantwoordelijkheid als oudsten op school en 
zich voor te bereiden op de overstap naar het 
voortgezet onderwijs.  

Gebruik van mobiel en social media                                            
Tijdens de laatste training is er aandacht 
geweest voor het gebruik van social media. 
Momenteel is het een actueel thema op school. 
Met name na schooltijd merken we dat er tussen 
(voormalige) leerlingen zich zaken voordoen die 
niet zijn zoals we het als school zouden zien. 
Tijdens schooltijd hebben wij er oog en 
aandacht voor. Echter na schooltijd is het goed 
dat u als ouders in gesprek blijft met uw zoon of 
dochter en andere ouders. We hebben allen 
hetzelfde doel voor de kinderen voor ogen.     
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Het is goed om allen onze rol daarin te nemen.                        
Als ouder begrijp ik dat dat geen gemakkelijke 
taak is. Kinderen zitten immers al op social 
media voordat dat formeel is toegestaan. En hoe 
ga ik daar dan mee om? Controleer ik een 
mobiel? Wat is er juridisch eigenlijk in 
Nederland afgesproken? Hoe ga ik het gesprek 
aan en blijf ik in gesprek met mijn zoon of 
dochter? Hoe nemen we als ouders samen 
verantwoordelijkheid? Al deze vragen worden 
behandeld op de informatieavond die door 
Skillz/Alifa wordt verzorgd op onze school op 
24 november. De bijeenkomst is verplaatst i.v.m. 
ziekte van de trainers. U heeft daarvoor een 
uitnodiging via Parro gehad als uw zoon of 
dochter in groep 6/7/8 zit voor morgenavond. 
Deze gaat dus niet door. Meld u aan voor de 
avond van 24 november! Hoe ouder de kinderen 
worden, hoe groter het thema wordt. 

Op school hebben we vanaf volgende week 
afspraken die we gaan handhaven als het gaat 
om mobieltjes. Uitgangspunt is dat kinderen op 
school geen mobiel nodig hebben voor het 
onderwijs. De bereikbaarheid op school is 
geregeld via mail en telefoon bij voorkomende 
zaken.  

Dit betekent dat: 

• Kinderen die een mobiel meenemen, deze 
voor de les inleveren bij de leerkracht. 

• Na lestijd de mobiel weer opgehaald wordt bij 
de leerkracht 

• Indien leerlingen tijdens schooltijd gebruik 
maken van hun mobiel (omdat ze hem niet 
hebben ingeleverd) deze ingenomen wordt en 
dat deze na overleg met ouder wordt 
teruggegeven. 

De O.R. heeft hulp 
nodig 
De nieuwe OR heeft nieuw bloed nodig! Onze 
OR is een dynamische groep ouders die samen 
met school eigenlijk alle activiteiten organiseren 
waar uw kinderen aan deelnemen. Van 
luizenpluizen tot herfsttocht, disco, Sint en 
kerst. Zonder OR geen activiteiten voor de 
kinderen. Ik wil u dan ook oproepen om u op te 
geven als hulpouder. Weet dat alle hulp welkom 
is. Van één avond helpen tot structureel helpen 
bij bv. oud papier lopen. Er is vast iets wat u 
kunt bijdragen. U kunt zich opgeven of 
informatie opvragen bij mij per mail. 
dave.vandervalk@symbiohengelo.nl. Vervolgens 
breng ik u in contact met de juiste 
contactpersonen binnen de OR.
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