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Nieuwsbrief 3 
 IKC De Wooldermarke

11 FEBRUARI 2022

Agenda 

14/2 t/m 17/2 
Adviesgesprekken 
groep 8 

18/2 t/m 27/2 
Voorjaarsvakantie  

28/2 t/m 4/3 
Gesprekken groep 
1 t/m 7 
18/3 
Studiedag

Even voorstellen 
We zijn ruim een maand onderweg in 2022 en dat betekent dat ik nu een paar weken 
het directeurschap vervul. En dat doe ik met ontzettend veel plezier! Voor een aantal 
ouders ben ik al een bekend gezicht. Als leerkracht van hun zoon of dochter of als ouder 
van een klasgenoot. Ik besef dat velen mij ook nog niet kennen. Mede door Corona was 
het de afgelopen periode lastig om elkaar spontaan te leren kennen. Ik hoop dat daar 
snel verandering in komt en we elkaar meer persoonlijk kunnen ontmoeten. Ik hou ervan 
om met een positieve en verwachtingsvolle blik naar onze kinderen te kijken. Kinderen 
zijn vaak zoveel eerlijker en duidelijker in hun behoeftes en leerkuilen dan wij 
volwassenen. Ik ben van mening dat onderwijs niet alleen in een klaslokaal plaatsvindt 
en dat talenten van kinderen veel verder reiken dan alleen hun cognitieve 
schoolprestaties. 
Verder heb ik hoogtevrees maar vind ik dat ik hier niet aan toe mag geven. Ik heb een 
kleine verslaving aan interieurstyling en loop het liefst, tot grote ergernis van mijn 
kinderen, elk vrij moment in het bos. Mijn vrienden omschrijven mij als enthousiast, 
sfeergevoelig en stoer met een klein hartje. Ik hou ervan situaties met humor te 
benaderen, deze humor wordt niet altijd even goed begrepen maar ik heb enorm veel lol 
in mijn werk. Verder ben ik trots op alle onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen die we 
samen met ons team en kinderen doormaken op ons mooie IKC en ik hoop dat ik u daar 
de komende jaren nog meer in mag betrekken.

Hartelijke groet, Sanne Pots
 



Corona-update

Uiteraard bracht de start van 2022 wat spanning met zich mee, vooral rondom de ontwikkelingen op het vlak van 
corona. Gelukkig zijn er versoepelingen in beeld en durf ik, en velen met mij, weer vooruit te kijken naar een tijd 
waarin corona minder de hoofdrol speelt. We zullen u volgende week op de hoogte houden van de huidige 
ontwikkelingen en wat die betekenen voor ons en de kinderen op school. Ik wil een ieder bedanken voor de 
oplettendheid en de bereidheid tot het afnemen van zelftesten. Op deze wijze doen wij er met elkaar alles aan om de 
deuren van ons IKC open houden.

Rapport

Bij een nieuw IKC met een nieuwe visie hoort natuurlijk een nieuw rapport! Binnen het team hebben we gekeken 
hoe wij ouders en kinderen willen informeren en wat wij belangrijk vinden om op te nemen in het rapport. Voor ons 
staat de persoonlijke ontwikkeling en groei van ieder kind voorop. Ieder kind ontwikkelt zich op zijn of haar eigen 
manier en die persoonlijke groei willen we benadrukken. Niet door alleen te kijken naar de didactische ontwikkeling, 
maar juist ook naar alle andere gebieden waarop een kind zich ontwikkelt.
 
Het nieuwe rapport ziet er anders uit dan u gewend was vanuit de drie verschillende scholen. In de kleutergroepen 
kijken we vooral procesgericht naar de ontwikkeling van de kinderen. In het rapport geeft de leerkracht weer hoe het 
met het kind gaat en hoe het kind het ervaart op school. Vanaf groep 3 ligt de focus allereerst op de ontwikkeling 
binnen de gebieden Leren leren en Sociaal-emotionele ontwikkeling. Ook kijken we naar de ontwikkeling bij taal en 
rekenen en andere (leer)gebieden. We gebruiken hierbij een vierpuntsschaal. Naast het rapport vanuit de leerkracht 
vullen de kinderen vanaf groep 3 ook zelf een rapportblad in.

 
Op vrijdag 18 februari krijgen de kinderen hun rapport mee naar huis. Na de voorjaarsvakantie vinden de 
voortgangsgesprekken plaats van de kinderen uit groep 1 t/m 7. De adviesgesprekken voor de kinderen uit groep 8 
zijn in de week van 14 februari. Meer informatie over de gesprekken ontvangt u van de leerkracht van uw 
kind(eren). Komende week kunt u zich inplannen voor een 10-minutengesprek via Parro. In de basis zijn deze 
gesprekken fysiek op school. Heeft u liever een digitaal gesprek, dan kunt u dit aangeven bij de leerkracht en 

CITO periode

Deze periode zijn wij bezig met de afname van de CITO toetsen. Vanwege corona duurt deze periode langer dan 
normaal. In groep 3 t/m 5 hebben wij de nieuwe Leerling in Beeld toetsen afgenomen. Deze toetsen richten zich 
meer op de groei van iedere individuele leerling. In groep 6 t/m 8 starten we daar volgend jaar mee. Dit jaar maken 
de kinderen uit die groepen nog de 3.0 toetsen.
 
De uitkomsten van deze toetsen gebruiken wij voor de vormgeving van ons onderwijs en het indelen in 
niveaugroepen bij bijvoorbeeld rekenen. Door onze andere manier van werken zullen wij de opbrengsten ook op 
een andere manier bekijken en interpreteren dan u gewend bent.

Welkom op het IKC!

Deze maand mogen wij weer nieuwe kinderen verwelkomen!
Welkom Malou, Teun, Seff, Jack, Julian, Bo-Sophie, Sep en Siem! Heel veel plezier op de Wooldermarke!



3

Nieuws uit het team

Onze collega juf Ellen is op 1 december 2021 bevallen van een gezonde zoon, Tijm. Haar verlof zit er al bijna op en 
zij zal vanaf 18 maart terugkomen in haar groep 3A.
 
Onze stagiaires hebben afgelopen week een wisseling van groep doorgemaakt. Meneer Bram heeft zijn stage in 
groep 5B afgerond en start in groep 6/7/8C bij juf Jorien en juf Lieke. Meneer Ronald gaat van groep 5A naar groep 
6/7/8D bij meneer Ewoud en juf Ilse. Juf Eline gaat van de kleuters naar groep 5A bij juf Kim. Juf Marit blijft tot aan 
de zomervakantie in groep 4. Juf Rebecca blijft in groep 678A en juf Alicia blijft in groep 2.
 
Afgelopen februari is er een nieuwe collega gestart in groep 4. Meneer Merijn ondersteunt juf Mertien bij haar 
werkzaamheden in de groep. We hebben een klaslokaal ingericht aan de overkant van hun huidige klaslokaal van 
groep 4. Op deze manier is de klas drie dagen gesplitst en kunnen we de kinderen meer bedienen in hun 
onderwijsbehoeftes. Welkom Merijn!

Skillz / Alifa

In de afgelopen maanden hebben de kinderen van groep 8 een mentortraining gevolgd vanuit Skillz en Alifa Tijdens 
de training hebben de kinderen geleerd hoe je op een goede manier contact met elkaar maakt en hoe je je eigen 
grenzen aangeeft. Daarnaast hebben we het gehad over pesten, plagen en de invloed van social media. Het is mooi 
om te zien hoe de kinderen van groep 8 hun mentorrol naar de jongere kinderen steeds serieuzer oppakken. Na de 
voorjaarsvakantie hebben we nog een mooie afsluiting van deze training gepland staan voor de groepen 678.
 
Op woensdagochtend 2 maart gaan de kinderen van groep 5 starten met een vergelijkbare training. Deze training is 
gericht op de mentorrol die groep 5 vervult voor de kinderen uit de onderbouw. Ook bereidt de training ze voor op de 
overgang naar de bovenbouw komend schooljaar. Gedurende de trainingsperiode worden de ouders van groep 5 op 

  
Energy Challenges

Op donderdag 12 januari was de kick off van de Energy Challenges voor de groepen 678. In aanwezigheid van de 
wethouder werd het startsein gegeven voor een echte Energy Battle tegen een andere school uit Hengelo. De 
Energy Challenges is een landelijk project waar gedrag en techniek samenkomen! De kinderen worden uitgedaagd 
om een eigen campagne te bedenken en uit te voeren voor energiebesparing en duurzaamheid op ons IKC! Op 
deze manier maken ze kennis met de wondere wereld van duurzaamheid, energie en techniek en ervaren ze dat 
ze invloed hebben op hun omgeving. Op de website https://www.energychallenges.nl/ vindt u meer informatie!

https://www.energychallenges.nl/
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Thema “ Wij gaan bouwen” 

De afgelopen weken is er door de kinderen van de peutergroep en de groepen 1, 2 en 3 gewerkt rondom 
het thema Wij gaan bouwen. Hierbij hebben de kinderen het hele proces van ontwerpen naar het 
daadwerkelijke bouwen van dichtbij kunnen ervaren. Er zijn prachtige bouwtekeningen gemaakt, er is 
gebouwd met allerlei materiaal en er is zelfs een bezoekje gebracht aan het bouwterrein van Seahorse. 
Komende week sluiten we dit thema af. Na de voorjaarsvakantie starten we met een nieuw thema.
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NIEUWS UIT DE OUDERRAAD

Dit schooljaar is het dan definitief geworden, we zijn één IKC de Wooldermarke geworden. Ook de ouderraden van de 
3 scholen hebben zich samengevoegd. Graag hadden we als school en OR een kennismaking met jullie als ouders 
georganiseerd maar helaas heeft dit niet zo mogen zijn gezien COVID.
 
Ondanks dat in de afgelopen maanden veel niet mogelijk was, zijn wij als OR achter de schermen doorgegaan. Niet 
zoals gehoopt en gewenst maar met sinterklaas en kerst heeft de activiteitencommissie toch een bijdrage kunnen 
leveren. Ook met carnaval zal de activiteitencommissie de leerkrachten ondersteunen om een zo geweldig mogelijk 
feest voor de kinderen te organiseren. Verder zijn we bezig met het oprichten van een vereniging zodat we wettelijke 
rechten en plichten krijgen ten behoeve van de ondersteuning van de Wooldermarke. Dit proces wordt naar 
verwachting eind 1e kwartaal van 2022 afgerond.
 
Voor het organiseren en uitvoeren van activiteiten is er behoefte aan hulp. Zoals in Parro aangegeven zijn wij als OR 
op zoek naar ouders die willen helpen. Dit kunnen uiteenlopende activiteiten zijn. Zou je het leuk vinden maar weet je 
niet wat dit precies zou kunnen inhouden, mail dan naar ouderraad@dewooldermarke.nl. We zullen contact met je 
opnemen om e.e.a. uit te leggen en samen wordt gekeken op welke wijze je een bijdrage kunt leveren.
 
Om jullie als ouders toch te informeren en enigszins zichtbaar te worden, willen wij ons via de periodieke nieuwsbrief 
voorstellen. Als eerste trap ik, Joanneke Velthuis, af als voorzitter van de OR. Ik heb een dochter die in groep 4 zit en 
ben vanuit de Woolderschool betrokken geraakt bij de OR. Het voorzitterschap mocht ik doorzetten na de 
samenvoeging van de drie scholen. Als voorzitter leid ik onder andere de periodieke vergaderingen en ben ik het 
aanspreekpunt voor de MR. Daarnaast beheer ik samen met een aantal andere leden de mailbox van de ouderraad. In 
de volgende nieuwsbrief zal een ander OR- lid zich voorstellen.
 
Mocht je vragen hebben waarvan je niet precies weet bij wie je hier moet zijn of zou je graag iets willen bespreken of 
betekenen, ook hiervoor kun je het mailadres van de ouderraad gebruiken.
 
Hartelijke groet,
Joanneke Velthuis
Voorzitter OR

mailto:ouderraad@dewooldermarke.nl
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