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Voorwoord
Met de zomervakantie in aantocht is het goed om in deze laatste nieuwsbrief even terug te blikken en
vooruit te kijken! Wat hebben we dit jaar genoten van alle activiteiten die eindelijk weer mochten
plaatsvinden. Fijn om jullie als ouders weer in school te mogen verwelkomen! Ook komend jaar zullen
we genoeg momenten plannen om elkaar te ontmoeten en een kijkje te nemen in ons IKC.
We kijken terug op een jaar waarin we volop in ontwikkeling zijn geweest. Ook komend schooljaar
blijven we ons ontwikkelen en zullen we, samen met de kinderen en u als ouders het IKC nog weer een
stukje mooier maken!
Voor nu wensen we iedereen een heel fijne, zonnige zomer toe! We hopen elkaar weer te zien op 29
augustus!

Wisselmiddag

Op donderdagmiddag mochten alle kinderen al een kijkje nemen in hun nieuwe
groep en kennismaken met hun nieuwe klasgenoten en leerkracht(en). Ook de
nieuwe kinderen die na de zomervakantie in de verschillende groepen starten,
waren uitgenodigd! In verschillende groepen werd er gezongen en muziek gemaakt;
er werden letters en tafelsommen geleerd en er werd geknutseld. Ook leerden de
kinderen in de bovenbouw hun nieuwe leerkrachten goed kennen door een leuke
quiz! Alle kinderen en leerkrachten hebben een erg leuke middag gehad en veel zin
in komend schooljaar!

Energy Challenge

Welkom!
Na de zomervakantie
zullen er veel nieuwe
kinderen starten op de
Wooldermarke. Wij heten
van harte welkom:
WipWap: Suus en Mara
Groep 1/2A: Glenn, Mees,
Lewis, Tygo en Elin
Groep 1/2B: Enea, Dean,
Lise, Sophia en Sophie
Groep 5: Asli en Elena
Groep 678A: Elif en Kaya
Groep 678B: June en
Mellan
Wij hopen dat zij en hun
ouders/verzorgers een
fijne tijd bij ons op het
IKC hebben!

Afgelopen vrijdag was het dan eindelijk zover! De kinderen van de groepen 678
mochten hun ideeën voor de Energy Challenge presenteren aan de wethouder,
de bestuurder van Symbio en natuurlijk hun leerkrachten en klasgenoten. Wat
een prachtige ideeën hebben de kinderen uitgewerkt, compleet met maquettes,
filmpjes en presentaties! Uiteindelijk heeft het idee van Thomas, Merel, Jens en
Lara gewonnen. De kinderen kregen een mooie beker en hun afvalscheider zal
daadwerkelijk worden gerealiseerd op school! Het groepje van Sven, Bradley,
Sam en Jaimy kreeg een eervolle vermelding. Hun idee (een speeltoestel dat
energie opwekt) zal ook worden uitgevoerd! Alle kinderen die hebben
meegedaan kregen nog een mooie oorkonde! We zijn ontzettend trots op de creativiteit van alle kinderen! Volgend
schooljaar krijgt de Energy Challenge een mooi vervolg binnen school!
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Musical & afscheid groep 8

Nieuws vanuit de OR

De afgelopen weken zijn
de kinderen van groep 8
druk bezig geweest met
de eindmusical. Er is
onder leiding van juf
Lieke en juf Jorien
ontzettend hard geoefend met de teksten en de liedjes. De
kinderen spelen de musical op maandagmiddag en
dinsdagmiddag voor alle groepen. Op maandag- en
dinsdagavond spelen ze de musical voor hun ouders en zullen
we als school afscheid van de kinderen nemen. Op
woensdagochtend zwaaien we om 11.45 uur de kinderen van
groep 8 uit! U bent hierbij van harte welkom!

Hallo allen,

Ik ga er geen lang verhaal van maken. Wie mij kent, weet dat ik
uren kan blijven praten, maar typen is niet mijn ding.
Ik ben Joyce Weegenhuisen,
moeder van Sanne (15 jaar) en
Fenne (7jaar, groep 3A, bijna 4A),
ik werk bij de JP van den Bent
Stichting als persoonlijk begeleider
en in mijn vrije tijd houd ik me
bezig met heel veel gezellige en
leuke dingen, teveel om op te
noemen.

Afsluiting In je Sas groep 4

Ik zet me op school al heel wat jaartjes in als luizenmoeder en
lid van de OR, binnen de OR heb ik me bezig gehouden met
activiteiten, lief & leed en vrijwilligers. Vanaf volgend schooljaar
zal ik mij inzetten als voorzitter van de ouderraad.
We zijn nog op zoek naar leden voor de ouderraad, lijkt je dit
wat of heb je vragen mail dan naar
ouderraad@wooldermarke.nl.

De kinderen van groep 4 hebben vrijdag hun In je Sas-traject
afgerond. De afgelopen maanden hebben ze hard gewerkt aan
hun groepsdoelen en hun individuele doelen onder begeleiding
van juf Esther van In je Sas, meneer Merijn
en juf Mertien. Vrijdag mochten ze alles
presenteren aan hun ouders. Wat hebben
de kinderen veel geleerd en wat konden ze
het goed uitleggen aan alle ouders! In de
evaluatie hebben we besproken hoe we het
aangeleerde kunnen voortzetten in groep 5,
maar ook schoolbreed!

Tot ziens op schoolplein!

Agenda komende weken
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Terugblik studiedag

Op woensdag 24 juni hadden we met elkaar een mooie
studiedag. In de ochtend stond meer- en hoogbegaafdheid op
het programma. Ook was er aandacht voor de executieve
functies, zoals plannen, flexibiliteit en aandacht. Komend
schooljaar gaan we ons als team meer
verdiepen in het aanbod en een lijn
uitzetten binnen het IKC, ook in relatie
met wereldoriëntatie en het praktisch
werken op de leerpleinen.

Maandag 11 juli
Dinsdag 12 juli
Woensdag 13 juli
Donderdag 14 juli
Vrijdag 15 juli
Maandag 29 aug.

Afscheidsavond groep 8A & 8D
Afscheidsavond groep 8B & 8C
Job & Jettendag groepen 2 t/m 8
Laatste schooldag
Start zomervakantie – kinderen vrij
Eerste schooldag

“Onderwijs is niet het vullen van een vat,
maar het ontsteken van een vuur.”

In de middag hebben we gekeken naar de planning voor komend
schooljaar. Daarnaast heeft de bovenbouw met elkaar
gesproken over de eindopbrengsten en de adviesgesprekken. In
de onder- en middenbouw hebben we voornamelijk opgeruimd
om het nieuwe schooljaar zo goed mogelijk te kunnen beginnen.
Het was wederom een waardevolle dag met mooie opbrengsten!

Nieuws vanuit de MR
Tijdens de laatste MR vergadering is de schoolgids
goedgekeurd. Het jaarverslag van de MR en de schoolgids zijn
binnenkort te vinden op de website.
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