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Aanbod naschools 2014-2015 

Na schooltijd bieden we ook het komend jaar allerlei activiteiten aan. Zo zal Sportservice Zwolle 

activiteiten rondom sport aanbieden. Muziekschool  Zwolle–zuid biedt pianolessen aan. Stagiaires 

van Deltion zullen weer een naschools aanbod doen. Bij voldoende aanmelding kunnen kinderen 

weer typ les volgen. Yoga zal zijn plekje weer vinden en ook het tekenen en schilderen van Anneke 

Smit gaat weer verder. Nieuw in dit rijtje is Jolien Elbrink die met haar eigen bedrijf 

www.leermijdatook.nl   huiswerk begeleiding en leerbegeleiding gaat geven. Voor meer 

info kunt u met haar contact opnemen. 

 

                                                                           Jorien Elbrink www.leermijdatook.nl 

Natuur 

Afgelopen periode hadden we naschoolse activiteiten in 

het thema natuur. Dit was voor kinderen van 6 t/m 7 jaar. 

We hebben in het park voor de school 

de natuur ontdekt. Wat ruik je? Hoe 

voelt zand en/of gras? Wat hoor je? 

Deze vragen kwamen afgelopen weken 

veel aanbod in de activiteiten. Ook zijn 

we naar de dierenweide geweest en 

hebben we verschillende dieren ge-

voerd, geaaid en bekeken. Hiervoor 

willen wij de beheerder van dierenwei-

de ’T Spiekertje hartelijk bedanken. 

We sloten de natuur activiteiten af 

met een leuke speurtocht waarbij ver-

schillende activiteiten kort terug kwamen. 

Theater ( ook in het naschoolse aanbod) 
We hebben de kinderen kennis laten maken 

met de wereld van theater. De kinderen heb-

ben meegedacht aan het script, decor en heb-

ben zelf personages bedacht. Uiteindelijk 

heeft dat geleid tot een toneelstuk over twee 

verschillende sprookjes die bij elkaar komen. 

Weken lang hebben we geoefend om ons goed 

voor te bereiden voor de uitvoering. De kin-

deren en begeleiders hebben met veel plezier 

gewerkt en opgetreden.  

Bijna vakantie! 

In deze nieuwsbrief blikken we terug op een 

aantal IKC activiteiten . En kijken we al voor-

zichtig vooruit naar het nieuwe schooljaar.  

Zover is het nu nog niet. We vieren eerst va-

kantie.  Alle teamleden van het IKC wensen  

iedereen dan ook een hele fijne vakantie! 

http://www.leermijdatook.nl
http://www.leermijdatook.nl
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Goede doelen markt voor War 

Child groot succes!! 

Zoals jullie allemaal wel weten 

hebben wij een goede doelen 

markt voor Warchild gehad en 

hebben daarmee een eindbe-

drag van 1530,36  opgehaald. 

We zijn er daarom ook er blij 

mee dat we zoveel geld hebben 

opgehaald. 

 

Groet Sil Tonkes en de leer- 

lingenraad 



Nieuwsbrief juli 2014, nr2 Pagina 3 

Verandering 
De overgang naar het voortgezet onderwijs is een enorm grote stap. 

Na de zomervakantie gaat uw kind starten op een nieuwe school, met 

nieuwe klasgenoten, nieuwe leraren en nieuwe vakken. Alles is anders 

en het is flink wennen om plotseling weer de jongste te zijn. Daarbij 

vraagt de overstap naar het voortgezet onderwijs ook om meer zelfstandig-

heid. 

Als ouder kun je je kind minder steunen en begeleiden 

dan op de basisschool. Je hebt minder zicht op wat er gebeurt op 

school en de leerkrachten en klasgenoten van je kind ken je niet meer 

allemaal. Niet alleen voor kinderen, maar ook voor de ouders is deze 

overgang een grote verandering. 

Graag ondersteunen we ouders (en kinderen) met deze overgang door het aanbieden 

van 4 gratis workshops in het najaar van 2014. Deze workshops zijn voor alle Zwolse 

ouders met een kind in de 1e klas van het voortgezet onderwijs. U kunt zich nu of na 

de zomervakantie alleen, met uw kind, met uw partner, buurvrouw/buurman, vriend/ 

vriendin aanmelden. U bent van harte welkom om al uw ervaringen te delen met 

ouders die hetzelfde meemaken als u. 

Workshops: 

1. Puberbrein     3. Huiswerkbegeleiding 

2.De grote oversteek   4. Kinderen & Media 

Meer informatie via: http://zwollezuid.stadskids.nl/?nieuws=21481 

Jeugdland 2014 
 

Ook dit jaar hebben we weer Jeugdland Zuid! 

In de laatste week van de zomervakantie is er weer van alles te beleven in en rond Wijkboerderij De 

Schellerhoeve. Zo gaan we weer huttenbouwen, knutselen, broodjes bakken, speurtochten doen, zijn er 

springkussens, kun je geschminkt worden, zijn er verschillende workshops en mag je zelfs helpen een 

auto te slopen! Kom je ook? 

Tip voor ouders/verzorgers: Trek uw kind oude kleren aan die vies mogen worden en neem zwemkleren 

mee en een handdoek. Bij mooi weer gebruiken we water bij de springkussens en zou uw kind nat kunnen 

worden. 

Wil je als ouder meehelpen tijdens Jeugdland? Dan kun je mailen naar Sandra: s.vos@travers.nl. Wan-

neer je als ouder minimaal drie dagen meewerkt, mogen je kind(eren) gratis de hele week meedoen. 

 

De voorverkoop is op de volgende dagen op de Wijkboerderij De Schellerhoeve: 

• Woensdag 16 juli 9.00-11.00 u 

• Woensdag 6 augustus 9.00-11.00 u 

 

Meer informatie via: http://zwollezuid.stadskids.nl 

mailto:s.vos@travers.nl


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 

Contact 
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Ook hebben wij dit jaar weer mee gedaan met de Natio-

nale Modderdag. Kinderen mogen lekker vies worden, 

ontdekken en simpelweg genieten van water en zand. Dit  

jaar was het ook weer een groot succes. Een grote re-

genbui maakte de pret helemaal compleet!  

Elk jaar organiseert Doomijn voor de BSO kin-

deren een onder- en bovenbouwfeest.  

Dit jaar stond het onderbouw feest in het te-

ken van ‘Speurneuzen’. De bende van De Zwar-

te hand was langs de groepen geweest en 

heeft daar stiekem speelgoed meegenomen. De 

kinderen konden het speelgoed terug krijgen 

door goud te zoeken en snoephappen. Dit heb-

ben de kinderen zo goed uitgevoerd dat ze de 

dag zelf het speelgoed al terug kregen. 

De kinderen vonden het spannend maar hebben 

erg veel plezier gehad bij het volbrengen van 

de opdrachten.  

Het bovenbouwfeest is in samenwerking met 

de scouting. In groepen gingen de kinderen 

langs de activiteiten die waren uitgezet bij de  

scouting en in het Ittersumerpark. De kin-

deren konden broodjes bakken boven het vuur,    

estafette lopen, tokkelen over het water en kano varen 

waarbij ze een bal in een hoepel moesten mikken. Het 

was een geslaagde avond met gewaagde activiteiten 

waarbij kinderen veel plezier hebben gehad. 

Wat fijn bij Doomijn! 


