Nieuwsbrief IKC oktober 2014 nr. 3
Gezamenlijke IKC raad de IJsselhof
Toekomst gericht zijn we aan het onderzoeken of het
haalbaar is om te gaan werken met één centrale
oudervertegenwoordiging (IKC raad) voor zowel de
school als de kinderopvang. Door de zeer verschillende
juridische en wettelijke richtlijnen t.a.v. onderwijs en
kinderopvang is dit een aspect wat nog wel enige tijd in
beslag zal gaan nemen. Er ligt op dit moment een
uitnodiging van de MR van de school om kennis te
maken met de OC leden (oudercommissie) van de
kinderopvang. Doel is om zich hierna gezamenlijk te
oriënteren op de verder (on)mogelijkheden.

Contact
IKC de 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

Werkgroep gedrag de IJsselhof
Medewerkers van Doomijn zijn in kader van doorgaande
lijnen aangeschoven bij de werkgroep ‘gedrag’ van de
IJsselhof. Doel is afstemming van de zelfde regels t.a.v.
sociale veiligheid (bijv. hoe te handelen bij pestgedrag) en
kinderen al binnen de kinderopvang (psz/kdv) vertrouwd
maken met de regels t.a.v. respect, en waarden en normen
binnen ons Integraal Kind Centrum.

Wijkgericht BSO/ workshop aanbod
op vrijdagmiddag
Medio november zal IKC de IJsselhof – bij voldoende animostarten met een pilot van sportieve, stoere workshops voor
de oudste kinderen uit groep 7 en 8. BSO kinderen mogen
gratis meedoen, maar andere kinderen die geen BSO afnemen, mogen tegen een kleine vergoeding mee doen.
Deze workshops zullen worden aangeboden binnen locatie
Staatssecretarislaan en of in het aangrenzende park
Ittersumerpark.
Voor deze activiteiten zijn we op zoek naar mensen die ons
kunnen helpen met een aanbod techniek en programmeren.
Kun je ons daarbij helpen? Neem dan contact op met Bianca
van ‘t Hul. Mail: b.vthul@travers.nl.

Meer info over de activiteiten, kosten en locatie(s) vind
je binnenkort op www.Stadskids.nl

Pagina 1

Nieuwsbrief oktober 2014, nr3

Fotograaf op school en opvang!
De fotograaf komt in de
week van 27 oktober om
alle kinderen van de opvang
en school op de foto te
zetten. U kunt daarna zelf
kiezen of u de foto’s wilt
houden.

Voorschoolse opvang
IKC IJsselhof
Er is nog ruimte voor nieuwe
kinderen binnen de voorschoolse opvang van
Doomijn (07.30 – 08.30 uur op alle werkdagen tijdens de schoolweken).
Voor meer informatie over de
mogelijkheden en kosten kunt u contact opnemen
met onze afdeling klantenservice : 0384214521

Kinderopvang Doomijn viert feest!
In september 2014 bestond Doomijn (de
merknaam) 5 jaar en dat willen wij vieren
samen met onze klanten!
Dit vieren wij door in het laatste kwartaal
van 2014 ouders en kinderen mooie, actieve en creatieve workshops aan te bieden
op de locaties van Doomijn.
In de komende maanden zullen er dan
ook passende workshops worden

aan-

geboden voor kinderen en/of ouders die
klant zijn van Doomijn. En waar mogelijk
ook voor kinderen en ouders uit de wijk.
Iedereen is welkom om gezellig mee te
doen en mee te maken wat er allemaal bij
Doomijn is te beleven. Let op de aankondigingen op de locatie(s)
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Workshop “Ik tel tot tien!”
De Family Factory organiseert activiteiten
voor en door ouders.
Vind je het leuk om mee te helpen met de
workshop op 29 oktober? Bijvoorbeeld om
mee te helpen met de koffie en thee. Of
inhoudelijk een bijdrage te leveren? Neem
dan contact op met Bianca van ‘t Hul via
mailadres: b.vthul@travers.nl

Crea 4 kids
Op woensdag 5 november start de Crea 4 kids club op IKC de
IJsselhof. In 4 clubbijeenkomsten kunnen kinderen van 8-12
jaar hun creativiteit de vrije loop laten. We beginnen steeds
met een opwarmertje (spelletje) om vervolgens aan de slag te
gaan met een leuke knutsel. Denk hierbij aan het maken van
een memo bord, een papier-maché varken en het versieren van
waxinelicht houdertjes.
De Crea 4 kids club wordt verzorgd door YMCA Jeugdwerk in
samenwerking met Pedagogiek studenten van Hogeschool
Windesheim.
Locatie: de IJsselhof
Tijd: 13.30-14.45 uur
Kosten: € 5,00 voor 4 bijeenkomsten
Graag vooraf opgeven: noordoost@ymca.nl of tel. 0384540221
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Weekoverzicht activiteiten IKC IJsselhof
Dag

Activiteit

Leeftijd

Maandag

Muziek
school Zwolle Zuid

Alle IKC kinderen en
buurtkinderen

Tekenen en
schilderen

Kinderen van
IKC IJsselhof
en uit de buurt

15:30– 16:30
uur

Typeles

Bovenbouw
kinderen

15:30– 16:30
uur

Via Femke Spijkerman

Kook je met
ons mee?

Groep 5/6

15:00- 16:30
uur

via Femke Spijkerman, aanmelden via: naschoolseactiviteiten@hotmail.com

Fysiotherapie, door
kinderfysiotherapieprak
tijk Fysiokidz

Alle IKC kinderen

Onder schooltijd

Via de leerkracht of leidster.

Yoga voor
volwassenen

Ouders/ verzorgers, wijkbewoners

‘s avonds

Meer informatie tijdens de activiteit.

Kaboutersport

Groep 1+2

13.00 - 13.45
uur

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

Groep 3+4

14:00– 14:45
uur

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

Intraverte

Alle IKC kinderen

Elke week, de
hele dag

Via intern begeleider Sylvia Ester

Crea 4 kids

Alle IKC en
buurtkinderen

Elke week

Opgave en meer informatie: noordoost@ymca.nl of tel.
038-4540221

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

“Ik tel tot
10”

Ouders en
verzorgenden

Eenmalig op 29
oktober,
8:30– 10:30
uur

Opgave via b.vthul@travers.nl

Dinsdag

Woensdag

Wanneer
Na schooltijd

Contact en informatie
Meer informatie tijdens de activiteit bij docente Anja
Westveer of via http://www.muziekschoolzwollezuid.com
info@annekesmitschilderlessen.nldag
mobiel: 0616365585, www.stadskids.nl

Thema: Bewegen op
Muziek
Beweeg je
suf!
Thema Circus!

Family Factory
Donderdag

Vrijdag
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13:30– 14:45
uur

Logopedie,
Logopediepraktijk
Zwolle Zuid

Kinderen PSZ,
KDV en onderbouw

Ochtend

School maatschappelijk
werk: Mayke
Ben Haj
Fredj-Blanke

Alle IKC kinderen en ouders/verzorge
rs

8:30– 10:30
uur

Via de intern begeleider

Logopedie,
Logopediepraktijk
Zwolle Zuid

Kinderen PSZ,
KDV en onderbouw

Ochtend

Via de leerkracht of leidster

Peutergym

2 t/m 4 jaar,
gr.1

8:45– 9:30 uur

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

9;45– 10:30
uur

Via de leerkracht of leidster
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