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Nieuws uit de onderbouw

- Ouderraad

Wat een groot succes was de afsluiting van het circusproject!
Wat een talent hebben we binnen de school! Fijn om te zien
hoeveel publiek er bij was, jullie hebben vast ook genoten! Na
de meivakantie starten we met een nieuw thema, waarbij ook de
peuters weer mee zullen draaien! De voorbereidingen hiervoor
zijn al in volle gang, we starten in ieder geval met een
spetterende opening!

Agenda
20 en 21 april:
Eindtoets groep 8
22 april:
Koningsspelen
25 april t/m 6 mei:
Meivakantie

Nieuws uit de middenbouw
In groep 4 zijn we gestart met de groepstraining In je Sas met de Klas. Wat
mooi om te zien hoe goed de kinderen over hun gevoel kunnen praten op een
open en respectvolle manier naar elkaar. Samen hebben de kinderen drie
groepsafspraken bedacht, waar iedereen zich fijn bij voelt. Na de meivakantie
organiseren we voor de ouders van groep 4 een informatieavond over deze
training.
De groepen 5 zijn volop aan de slag met de Kleine Baastraining vanuit
Alifa. Tijdens deze training komen verschillende onderwerpen aan de
orde, zoals contact maken en elkaar leren kennen, op een goede manier
grenzen aangeven en social media. Het is mooi om te zien hoe open de
kinderen zijn en hoe ze samen als groep de training beleven! Op
woensdagavond 20 april organiseren we een informatieavond voor de
ouders van groep 5 over deze training. We starten om 19.30 uur aan de
bovenbouwkant. Jullie zijn allen van harte welkom!

Nieuws uit de bovenbouw
De kinderen uit de bovenbouw zijn ontzettend druk geweest met de voorbereidingen voor de markt voor
Oekraïne, wat veel creativiteit en organisatietalent hebben we in huis! Daarnaast zijn we
erg druk met de Energy Challenges. De verschillende ideeën worden op dit moment
uitgewerkt. We zijn benieuwd naar de opbrengsten! Inmiddels hangt de hele school vol
met de zogenoemde energievreters, een vrolijk gezicht en tegelijkertijd maakt het erg
inzichtelijk hoeveel apparaten er zijn die energie verbruiken. Deze week maken de
kinderen uit groep 8 de Eindtoets. De uitkomsten hiervan worden na de meivakantie
verwacht.
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8 mei:
Moederdag
11 mei:
Studiedag (kinderen vrij!)
13 t/m 17 juni:
Avond4daagse
16 juni:
Schoolreis groep 6 en 7

21 t/m 23 juni:
Schoolkamp groep 8

Welkom!
Wij heten van harte
welkom bij de
peutergroep van de
WipWap: Rayyan, Melle,
Megan, Cataleya en Janne!
Wij hopen dat zij en hun
ouders/verzorgers een
fijne tijd bij ons op het
IKC hebben.
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Open huis
Wat een geweldig open huis hebben we gehad! Wat fijn om zoveel ouders en andere belangstellenden weer in school te kunnen
ontmoeten! Ook de markt voor Oekraïne was een groot succes, met dank aan alle kinderen uit de bovenbouw die deze markt
georganiseerd hebben! In totaal is er een bedrag opgehaald van € 764,35 euro. Inmiddels hebben we het bedrag overgemaakt naar giro
555.

Oudercommunicatie – inloopmomenten
De laatste tijd krijgen we veel vragen over onze werkwijze binnen het IKC, met name over het groepsdoorbrekend werken en de keuze
voor de combigroepen 678. We beseffen ons dat er nog veel onduidelijkheid is over hoe onze visie in de praktijk doorwerkt. De
afwezigheid van ouders in de school door corona heeft hierin ook niet bijgedragen. Na de meivakantie willen we als vervolg op ons open
huis nog een aantal momenten creëren waarop we jullie als ouders uitnodigen op school. Tijdens deze momenten kunnen jullie de
kinderen aan het werk zien in de groepen en op de leerpleinen. Daarnaast staat de deur natuurlijk altijd open voor een gesprek!

Schoolenquêtes
In de afgelopen periode hebben we twee enquêtes afgenomen, een voor jullie als ouders en een voor de kinderen van groep 6, 7 en 8
De enquêtes zijn inmiddels afgesloten en we delen graag de uitkomsten met jullie.
In totaal hebben er 102 ouders de enquête ingevuld. Dit is helaas niet genoeg om te voldoen aan de vereiste betrouwbaarheid. Het
gemiddelde cijfer dat uit de ouderenquête komt, is een 7,3. Punten die positief hieruit naar voren komen zijn de veiligheid die kinderen
op school ervaren en het plezier waarmee zij naar school gaan. Ook de vakbekwaamheid van de leerkrachten wordt als goed beoordeeld.
Aandachtspunten die naar voren komen zijn de informatievoorziening vanuit school over uw kind en de uitdaging die kinderen krijgen
om zich maximaal te ontwikkelen.
De kinderen van groep 6, 7 en 8 geven de Wooldermarke als rapportcijfer een 8,0. Hier zijn we erg blij mee! Het gemiddelde cijfer voor
algemene tevredenheid dat uit de leerlingenquête komt is een 7,8. De drie onderdelen worden als volgt beoordeeld. Hoge cijfers
betekenen dat de leerlingen het fijn vinden in de klas en zich veilig voelen op school.
▪
▪
▪

Wat is het welbevinden van de leerlingen? Vinden ze het fijn in de groep en klas?
Hoe ervaren de leerlingen de sociale en fysieke veiligheid? Voelen ze zich veilig?
Ervaren leerlingen aantasting van hun sociale en fysieke veiligheid? Zijn de leerlingen sociaal veilig?
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7,1.
7,9
8,6

HET NIEUWS OP… IKC DE WOOLDERMARKE

APRIL 2022

Verbouwingsplannen

Kas en pas

Zoals jullie tijdens het open huis hebben kunnen zien, zijn we
druk bezig om de gebouwen in te richten op een manier die past
bij onze visie. Hiervoor zijn de nodige aanpassingen en
verbouwingen nodig. De ruimte tegenover het lokaal van groep
4 wordt in de zomervakantie ingericht als speelleerplein voor de
middenbouw. Op dit speelleerplein kunnen de kinderen van de
groepen 3, 4 en 5 gezamenlijk creatief en ontdekkend leren. In
de meivakantie wordt de verhuizing van peuterspeelschool de
Wipwap voorbereid. Zij verhuizen in de zomervakantie naar een
lokaal aan het speelleerplein van de onderbouw.

Deze week ontvangt u via Parro een betaallink voor de vrijwillige
ouderbijdrage. Met dit zogenoemde Kas & Pas systeem is het
voor school handiger om betaalverzoeken uit te zetten en voor u
als ouder gemakkelijk om bedragen naar school over te maken.
Op deze manier kunt u bijvoorbeeld schoolreisgeld en kampgeld
ook gemakkelijk betalen. Wilt u binnen uw gezin overleggen wie
er betaalt? Ervaring heeft geleerd dat er soms onbedoeld door
beide ouders betaald wordt.

De plannen om de buitenpleinen opnieuw in te richten liggen op
dit moment bij de gemeente. We hopen dat we in de komende
maanden hiermee aan de slag kunnen, zodat de kinderen zich
ook buiten optimaal kunnen vermaken!

Even voorstellen:

Ouderraad
Hallo! ik ben Yasemin en zit sinds 6 jaar in de
OR. Ik in het kort, 1985, Opgegroeid in Brielle,
woont samen in Hengelo, 5 kinderen waarvan
4 op de Wooldermarke, dansen is een van mijn
passies, studeerde mode en
fotografie, vintage fashion lover,
kringloop, creatief, enthousiast,
positief,
dromer,
chaoot,
energiek x3, kletskous, word blij
van mooi licht, perfectionistisch,
gek op patat met teveel
mayonaise, vangt Pokemon,
fotografeert al 17 jaar, doet al het
mogelijke voor het perfecte
plaatje, DIY, wil ooit een eigen
kookboek schrijven en zo kan ik
nog wel even doorgaan!

Samenwerking binnen en
buiten de Wooldermarke
Een nieuw IKC betekent ook meer samenwerking tussen alle
partijen die samen IKC de Wooldermarke vormen. Dit schooljaar
hebben we al verschillende mooie gesprekken gevoerd met
Partou, peuterspeelschool de Wipwap en het Expertisecentrum
Jonge Kind om zo de doorgaande lijn van 0 tot 12 jaar nog beter
vorm te kunnen geven. Om ook meer samenwerking op de
werkvloer te creëren, spelen de peuters van Partou en van de
Wipwap iedere dag samen buiten en gaan ze op termijn ook
meer gebruik maken van het speelleerplein van de onderbouw.
De peuters kunnen zo ook vast een beetje wennen aan school.
Naast bovenstaande samenwerking richten we ons ook op de
wereld buiten het IKC. Zo zijn we druk bezig met het plannen van
leuke activiteiten bij het Woolde. Groep 5 werkt regelmatig in de
moestuin die daar aangelegd is en tijdens de Koningsspelen
hebben de groepen 4 en 5 ’s middags een spelletjesmiddag bij
het Woolde. De groepen 6, 7 en 8 hebben tijdens de
Koningsspelen in de middag sportactiviteiten op het veld bij het
Twickel College. Fijn dat we partners in de omgeving hebben
waar we mooie activiteiten mee kunnen organiseren en nieuwe
plannen kunnen maken!

AANMELDEN
4 JARIGEN
Op dit moment zijn wij achter de schermen al weer
druk bezig met de groepsindeling voor het nieuwe
schooljaar. Mocht uw kind in de komende maanden 4
jaar worden en nog niet zijn ingeschreven, wilt u dit
dan z.s.m. doen? U kunt hiervoor contact
opnemen met Froukje Susanna
(froukje.susanna@symbiohengelo.nl
of via 074 – 2425779).
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