Nieuwsbrief IKC maart 2014 nr. 1
Voor u ligt de eerste gezamenlijke nieuwsbrief van IKC de IJsselhof!
In deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen van het IKC.
Daarnaast vertellen we over activiteiten op IKC de IJsselhof, in de buurt en maakt
u kennis met samenwerkingspartners. De nieuwsbrief verschijnt 4x per jaar.

IKC bijeenkomst 6 februari 2014
Op 6 februari is er een bijeenkomst geweest voor medewerkers van Doomijn en de leerkrachten van school. Op deze bijeenkomst is een marketingplan gepresenteerd door twee
studenten van de opleiding Pedagogisch Management Kinderopvang. Ze lieten zien wat kansen en bedreigingen zijn voor
ons IKC. Middels een brainstormsessie werden mogelijkheden
en voordelen benoemd. Enkele punten die naar voren kwamen:
een nieuwe website en gezamenlijke nieuwsbrief. De warme
overdracht werd als zeer positief genoemd en ook het feit
dat er steeds meer contacten ontstaan tussen kinderopvang
en school op pedagogisch gebied.
De bevindingen van de bijeenkomst worden o.a. verwerkt in
een pedagogische visie die verder uitgebreid moet worden.
Daarnaast wordt er hard gewerkt aan het maken van didactische afspraken en een IKC jaarplan. Een volgende stap is ook
om onze rol als IKC in de buurt meer vorm te geven.

Ouder-kind activiteiten
We zijn op zoek naar ouders/verzorgers die samen met mij ouder-kind activiteiten op willen zetten in de
IJsselhof. Activiteiten waarbij je ervaringen kunt delen met andere ouders/verzorgers, gezellig een
bakje koffie kunt drinken, waar je de wijkwerkers kunt leren kennen en waar je samen met je kind leuke
activiteiten kunt ondernemen. Heb je ideeën en/of lijkt het je leuk om hier aan mee te werken?
Neem contact op met mij:
Bianca van ‘t Hul, brede school coördinator
Mailadres: b.vthul@travers.nl
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Techniek na schooltijd
Op de dinsdagmiddag vindt na schooltijd
altijd een IKC activiteit plaats. De
activiteit vindt plaats in samenwerking
met Deltion College en Hogeschool
Windesheim en wordt uitgevoerd door
stagiaires Mathilde en Sanne. De rest
van de week lopen zij stage in de klassen
of op de kinderopvang. Kinderen van
school, kinderopvang en uit de buurt
kunnen meedoen. Elke 5/6 weken staat
één van de speerpunten van het IKC
centraal. In januari en februari was dat
techniek! Kinderen hebben in dit blok o.a.
proefjes gedaan en muziek instrumenten
gemaakt.

Landelijk steunpunt brede scholen
Wij doen als IKC mee met een kort traject kwaliteit van het landelijk Netwerk Brede scholen.
Het landelijke steunpunt is betrokken bij o.a. onderzoek naar de effecten van een brede school
of IKC op kinderen.
Op 13 februari was de start in Utrecht. We delen onze kennis en ervaringen met anderen en
halen dit ook weer bij andere IKC’s of brede scholen. Op 17 april a.s. zijn wij gastheer voor een
aantal IKC’s, brede scholen en beleidsmedewerkers van gemeenten die deelnemen aan dit
traject. Voor meer informatie hierover: www.bredeschool.nl

Pagina 2

Nieuwsbrief maart 2014, nr1

Vacature

In het kader van ouderbetrokkenheid willen wij graag gebruik
maken van kwaliteiten die bij ons op het kindcentrum aanwezig
zijn. IKC de IJsselhof heeft in haar visie het volgende daarover genoemd: “Samenwerken met ouders vinden wij belangrijk.
Ouders moeten zich welkom voelen en betrokken zijn. Ouders
worden gezien als gelijkwaardige partner tussen opvang, kind
en school. We gaan uit van een gedeelde verantwoordelijkheid
door kennis en ervaring te delen.”
Welke ouder of verzorger kan ons ondersteunen met het
ontwikkelen van een nieuwe website voor ons Integraal
Kindcentrum met informatie over school en opvang?
Wij zijn op zoek naar een professionele webdesigner of
ontwikkelaar die dit kan ontwerpen en uitvoeren. Daarnaast
moet deze website eenvoudig te onderhouden en te vernieuwen zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

Marja Heerdink. 038-4600973 of mailen naar:
directeur@obs-ijsselhof.nl

Voorschoolse opvang
Op verzoek van meerdere ouders zal de pilot voorschoolse opvang (VSO) door lopen tot aan de zomervakantie. Om de opvang ook in het nieuwe schooljaar weer kostendekkend te kunnen starten zijn we nog op
zoek naar meerdere ouders met interesse in dit product. VSO kan worden aangeboden een uur voor aanvang schooltijd en bij minimaal 5 kinderen per ochtend. Kinderen die gebruik maken van de VSO worden
opgevangen door collega’s van de peuterspeelzaal, die een ruimte deelt met de naschoolse opvang. Hierdoor is er een korte, doorgaande lijn met de medewerkers van de naschoolse opvang, waar een deel van
de kinderen na schooltijd ook worden opgevangen. Aanmelden en/of meer informatie opvragen kan via de
afdeling klantenservice Doomijn. Tel: 038-4214521

IKC ontwikkelingen kinderopvang-onderbouw school
In het kader van doorgaande lijnen zijn we begonnen met een aftrap naar een meer kindgericht
aanbod binnen alle werksoorten. Dat betekent concreet dat er meer afstemming zal gaan plaatsvinden t.a.v. kindgericht werken, themagericht werken en een gezamenlijke afstemming binnen
alle teams.
Dit begint in de basis binnen de kinderopvang 0-4 jarigen en zal van daaruit doorgetrokken worden naar de basisschool en BSO.
Binnen de oudercommissie Doomijn en de MR van school is de optie besproken om – toekomstgericht- te onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor één gezamenlijke IKC ouderraad. IKC voorbeelden vanuit het land dienen hierbij als voorbeeld en leidraad. Inmiddels ligt er een voorstel
vanuit de MR van de school om oriënterend met de oudercommissie Doomijn in gesprek te gaan.
Ook willen we graag gehoor geven aan wensen en behoeften van ouders en verzorgers om een
wijkgericht aanbod zichtbaar maken. Om daar inzicht in te krijgen zijn we o.a. bezig met onderzoek en daaraan verbonden kosten van één gezamenlijke IKC website.
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Weekoverzicht activiteiten IKC IJsselhof
Dag

Activiteit

Maandag

Spreekuur ggd op
14/4

Dinsdag

Theater op IKC
IJsselhof

Groep 7

4 maart t/m 8
april
14:45- 16:30 uur

via Femke Spijkerman, nsaijsselhof@gmail.com
of op www.stadskids.nl

Fysiotherapie, door
kinderfysiotherapiepraktijk Fysiokidz

Alle IKC kinderen

Onder schooltijd

Via de leerkracht of leidster.

Typeles

Bovenbouw kinderen

Na schooltijd, bij
voldoende animo

Via Femke Spijkerman

Muziekschool Zwolle
Zuid

Alle IKC kinderen
en buurtkinderen

Na schooltijd

Meer informatie tijdens de activiteit bij docente Anja Westveer of via
http://www.muziekschoolzwollezuid.com

Yoga voor volwassenen

Ouders/verzorgers,
wijkbewoners

‘s avonds

Meer informatie tijdens de activiteit.

Kaboutersport
Thema: Bewegen op
Muziek

Groep 1+2

5, 12, 19 maart en
9 april
13.00 - 13.45 uur

Opgave en meer info via www.stadskids.nl of
d.terbruggen@sportservicezwolle.nl

Schoolmaatschappelijk werk: Hanneke
van Rossum, AMW
de Kern

Alle IKC kinderen
plus ouders/ verzorgers

Elke week 8:3010:30 uur

Via intern begeleider Sylvia Ester

Intraverte

Alle IKC kinderen

Elke week, de hele
dag

Via intern begeleider Sylvia Ester

Yoga, Samantha
Rossingh

Alle IKC en buurtkinderen

Elke week 14:00–
15:00 uur

Samantha Rossingh, mailadres:
srossingh@ziggo.nl

Muziekschool Zwolle
Zuid

Alle IKC en buurtkinderen

Na schooltijd en
de avond

Meer informatie tijdens de activiteit bij docente Anja Westveer of via
http://www.muziekschoolwollezuid.com

Donderdag

Logopedie, Logopediepraktijk Zwolle
Zuid

Kinderen PSZ, KDV
en onderbouw

Vrijdag

Logopedie, Logopediepraktijk Zwolle
Zuid

Kinderen PSZ, KDV
en onderbouw

Ochtend

Via de leerkracht of leidster

Tekenen en schilderen

Kinderen van de
basisschool en
buurtkinderen

15:30- 16:30

info@annekesmitschilderlessen.nldag

Woensdag

Maxi Actie, Travers
Welzijn

Leeftijd
Ouders/verzorgers

Groep 3/4

Wanneer
8.40 t/m 11.00

Ochtend

Contact en informatie
Inloop zonder afspraak.

Via de leerkracht of leidster

mobiel: 0616365585, www.stadskids.nl
12:15– 13:30 uur

Travers Welzijn, Sandra van Os
Mailadres: s.vos@travers.nl
Opgave via www.Stadskids.nl

Contact
IKC IJsselhof
Staatssecretarislaan 10
8015 BX Zwolle
tel 038-4600973
email info@obs-ijsselhof.nl
Heeft u vragen, opmerkingen en of
ideeën over de nieuwsbrief?
Neem contact op met brede school
coördinator Bianca van ’t Hul via mailadres: b.vthul@travers.nl
Pagina 4

Nieuwsbrief maart 2014, nr1

