Nieuwsbrief IKC december 2015 nr. 1
Voor u ligt de 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.

Verkeersbrigadiers:
We hebben een oproep gedaan of ouders verkeersbrigadiers wilden worden. Jammer genoeg
hebben zich te weinig mensen aangemeld. Wel
zijn we in gesprek met de gemeente Zwolle om te
bekijken of iets anders mogelijk is wat de
verkeersveiligheid kan bevorderen.
De leerlingenraad buigt zich ook over dit
onderwerp.
Wat fijn dat kinderen ook mee willen denken!

WMK sociale veiligheid
Deze enquête is door 1/3 deel van de ouders ingevuld. Vrijwel alles is positief beantwoord ( boven de
3 is voldoende). Er werden maar 2 minder goede
punten benoemd!

Laagste scores:
Mijn kind voelt zich veilig op het schoolplein
( 3.27 = boven de 3)
De school zorgt ervoor dat mijn kind niet bang
is voor andere leerlingen uit andere groepen
( 3.15 = boven de 3)
De school zorgt ervoor dat mijn kind niet te maken heeft met ( geen last heeft van) pesten
( 2.98 = onder de 3)
Ik kan invloed uitoefenen op het beleid van
school ( 2.71 = onder de 3).

Hoogste scores:

Op bezoek bij de ‘bieb’.
Met de onderwijswerkgroep ‘taal/lezen’ hebben
we in overleg met de bibliotheek de mogelijkheid
gekregen om iedere zes weken met iedere groep
van school een bezoek te brengen aan de bibliotheek. Elk kind mag twee boeken meenemen en
deze zes weken op school houden.

Mijn kind voelt zich veilig in het schoolgebouw
( 3.52)
De leraar is toegankelijk als ik problemen wil
bespreken ( 3.57)
De school zorgt ervoor dat mijn kind niet bang
is voor de eigen leraren ( 3.43)
De school zorgt ervoor dat mijn kind niet te maken heeft met ( geen last heeft van) discriminatie ( racisme) ( 3.28).
Wij zetten dit jaar heel hoog in op de (sociale)
veiligheid op school. De werkgroep Gedrag is samen
met de TSO, BSO en SVI aan het bekijken wat
gezamenlijk opgepakt kan worden.

Techniek na schooltijd
Op de dinsdagmiddag vindt na schooltijd altijd een
IKC-activiteit plaats, momenteel voor de groepen
5 en 6. De activiteit vindt plaats in samenwerking
met Deltion College .
Dit jaar hebben we een Techniek-aanbod.
Kinderen kunnen tegen geringe vergoeding
verschillende activiteiten doen onder begeleiding
van studenten. Te denken valt aan proefjes,
Koken en een uitstapje.
Opgave: Technieklessen@hotmail.com

Klussen:
Beste ouders, verzorgers,

Afscheid juf Lenny
Beste ouders/verzorgers,
Na 6jr. lief en leed op de IJsselhof te hebben gedeeld is het voor mij ; "tied om te gaen"
Zelf had ik liever dit schooljaar nog afgemaakt,
maar het lijf laat mij een pas op de plaats doen en
daarom zal vrijdag 18 dec. a.s. mijn laatste
werkdag zijn....
Graag wil ik jullie, via deze weg, laten weten dat ik
blij ben met het vertrouwen dat jullie in mij hebben gesteld om jullie kids te begeleiden en te laten groeien...
We hebben zorgen gedeeld, oplossingen met elkaar bedacht, vele gesprekken gevoerd, soms
lastige, maar altijd vanuit ons aller belang ;de
groei van jullie kind.... en... vooral ook veel
gelachen!!
Niet alleen met jullie kind, maar samen soms ook
om jullie kind, want wat zijn ze uniek!!!

Sinds jaar en dag heeft onze school een klussengroep. Dat is wellicht niet bij iedereen bekend,
vandaar dit bericht.
Deze groep verricht allerlei klussen op school, van
het ophangen van borden, het maken van kasten
tot het verven van deze kasten.
Meestal komt dit clubje 3 tot 4 keer per jaar bij
elkaar.
Door natuurlijk verloop begint deze club aardig
uit te dunnen, dus we kunnen wel weer nieuwe aanwas gebruiken.
Heb je belangstelling en wil je je op een
constructieve wijze inzetten voor een fijne en
mooie school, geef je dan op via onderstaand emailadres.
Als je nog iets wilt weten, kun je me natuurlijk
ook altijd even vragen .

Het ga jullie goed en weet dat de kinderen bij een
prachtig team in goede handen zijn!
Koester elkaar !
't is mooi west
ik gô d'r vandeur!

Groet Lenny

Met vriendelijke groet

Nieuwtjes:
Als u zich via de website abonneert op nieuwtjes
van de IJsselhof, krijgt u deze op
maandagochtend in uw mail binnen. Het zijn veelal
korte berichtjes.
Henk Donderwinkel,
leerkracht groep 1a en 2b

Huiswerkklas IKC de IJsselhof

Wist u dat…..

Wat:
De huiswerkklas is een plek waar kinderen uit
groep 5 t/m 8 kunnen komen om:



...elke ochtend voorschoolse opvang van 7.30
tot 8.30 uur in het lokaal naast de
hoofdingang van school is?

Nog een keer uitleg te krijgen
Topo te leren
Huiswerk te maken
Spreekbeurt of boekenbeurt voor te



...de kinderopvang en de kleuterbouw
maandelijks samen spelen in de kleuterklas en
het speellokaal? Peuters maken op deze

bereiden
Wie:
De huiswerkklas is voor kinderen uit groep 5
t/m 8 die behoefte hebben aan ruimte en tijd
om huiswerk te maken of die graag nog een
keer uitleg willen.
De huiswerkklas wordt door meester Jan begeleid.

manier al kennis met de school.


...de Ouderwerkgroep van de opvang en de MR
van school met elkaar kennis hebben
gemaakt in een constructieve bijeenkomst?



...de ouders van de opvang van Doomijn ook
aanwezig waren bij een gezamenlijke ouderavond in oktober?



...de medewerkers van de BSO van Doomijn,
maar ook de TSO ( overblijfouders) en
Sportservice en SVI ook aanschuiven bij de
werkgroep Gedrag om samen een duidelijke
lijn uit te zetten qua sociale veiligheid ?



...de schoolmaatschappelijk werkster elke
week in ons IKC is? Ook voor u, als ouders,
omdat u graag eens met haar wilt praten over
problemen in de opvoeding of anderszins. U
kunt via de IB-er Sylvia Ester ook altijd een
afspraak met haar maken.



...we ouders uit willen nodigen op z.g.
Thema-avonden? Er staat dan 1 onderwerp
centraal waar u over mee kunt praten en mee
kunt denken.

Er is ruimte voor maximaal 10 kinderen per
keer voor de duur van 6 weken.
Wanneer:
De huiswerkklas start na de kerstvakantie op
dinsdag en donderdag van 14.45 tot 15.15 uur.
Waar:
De huiswerkklas vindt plaats in het lokaal van
meester Jan.
Verder:
U kunt uw kind aanmelden door een
mailtje te sturen naar meester Jan
j.hobbeling@ooz.nl
Elke 6 weken moet er opnieuw aangemeld worden. Zo voorkomen we dat er afhankelijkheid
wordt gecreëerd maar ook dat er ruimte komt
voor andere kinderen.
Ouders of kinderen kunnen initiatief nemen om
gebruik te maken van de huiswerkklas.

In het kader van vergroten van sociale weerbaarheid bij kinderen zijn er in de periode oktober /
november 4 gratis proeflessen Jiu Jitsu
aangeboden binnen IKC de IJsselhof.
Dit in samenwerking met Doomijn, SportService
Zwolle en Budostichting Boot. Deze bijeenkomsten
zijn alle keren goed bezocht. Op dit moment
onderzoeken we de mogelijkheid om deze lessen in
2016 in een structureel wekelijks aanbod binnen de
IJsselhof aan te kunnen blijven bieden.

We wensen iedereen een heel goed en gezond 2016!

Contact:
IKC de IJsselhof
Staatssecretarislaan 10
8015 BX Zwolle
tel 038-4600973
email:directie-ijsselhof@ooz.nl

