
 

 

 

 

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 

onze samenwerkingspartners.  

 

 

 

Op vrijdag 8 april zijn alle peuters in Zwolle Zuid van harte welkom om een kijkje te nemen op de 

IJsselhof. Op school en bij de kinderopvang en peuterspeelzaal kan die ochtend naar hartenlust 

meegespeeld worden. Zelfs ouders met baby’tjes kunnen al even een kijkje nemen op de 

kinderopvang zodat ze weten welke mogelijkheden er zijn op ons IKC.  

 

IKC-bijeenkomst: 
Tijdens de teambijeenkomst van 4 februari jl. hebben wij samen met onze samenwerkingspartners stil 

gestaan bij de al ingezette stappen en nog openstaande wensen/ verbeterzaken met betrekking tot 

IKC de IJsselhof. Het was een waardevolle en informatieve avond waarbij niet alleen de medewerkers 

en leerkrachten aanwezig waren,  maar ook Intraverte, de logopedie, onze oudergeleding ( OC, OR en 

MR)  en Moor-kids vertegenwoordigd waren. We weten elkaar inmiddels goed te vinden zodat kinderen 

daar hun voordeel mee gaan doen, want o.a. de doorgaande pedagogische lijn wordt steeds duidelijker. 

Peuters komen bv. verschillende keren spelen met hun leidsters in de kleuterklassen zodat ze al een 

beetje bekend raken met school. Ook is er een ‘warme’ overdracht van ouders, leidsters en 

leerkrachten van groep 1. 

Onze IKC stagiaires zijn bezig met een aanbod voor techniek op de dinsdagmiddag na schooltijd. 

Alle groepen komen in de loop van het jaar aan bod. De stagiaires komen langs in de klassen om te 

vragen wie hieraan mee willen doen.  

En verder…Natascha (van de kinderopvang) en Femke (van school) werken samen met Patrick 

Pekelder van Deltion College aan IKC lesmateriaal voor opleiding Sociaal Agogisch Werk.  

 

 



 

 

Huiswerkklas: 

Op dinsdag en donderdag kunnen kinderen uit de groepen 5 t/m 8 van 14.45 uur tot 15.15 uur 

naar de huiswerkklas van meester Jan Hobbeling. U kunt hen hier per mail voor aanmelden: 

j.hobbeling@ooz.nl 

 

Teken- en schilderlessen: 

Ik ben Anneke Smit. Gedurende 8 jaar geef ik teken- en schilderles aan kinderen van de 

IJsselhof. Ik probeer op een serieuze manier de techniek en fantasie van mijn cursisten te 

ontwikkelen. Daarnaast speel ik graag in op de individuele mogelijkheden van het kind. 

Er zijn enkele plaatsen over voor nieuwe cursisten op mijn cursus. Er is steeds een blok van 6 

lessen op de maandagmiddag van 16.45-17.45 uur. Voor meer info kunt u mij mailen of bellen. 

  

Het nieuwe programma: 

mensen en dieren met houtskool of grafietpotlood. 

bloemenaquarel en een abstract kunstwerk ineen op A3 formaat.  

aquarel en wasco. 

fantasie van uit een  middenblok. 

kantwerk van papier en koude kleuren, vissen en nog meer dieren uit koude landen. 

  

Er is altijd ruimte voor eigen teken-ideeën. Kom eens een gratis proefles bij me maken. 

Samen maken we er iets moois van. 

  

Anneke Smit 

info@annekesmitschilderlessen.nl 

06-16365585 

 
 
 
 
Gevonden voorwerpen 
In de bank bij de keuken liggen veel tassen, handschoenen, sjaals en kleding. Wie heeft iets 

verloren? Vraag het onze conciërge Annemieke! Verder liggen bij haar kantoor verschillende 

huis- en fietssleutels! 
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Jiu Jitsu  
Eind vorig jaar hebben we als IKC activiteit en in het kader van weerbaarheid vergroten bij 

kinderen een aantal proeflessen Jiu Jitsu georganiseerd. Dit was een activiteit in samenwerking 

met Sportservice Zwolle en Budostichting Boot. Hier bleek zo veel belangstelling voor te zijn dat 

we deze proeflessen in een pilottraining van 6 lessen hebben doorgezet. 12 kinderen in de 

leeftijd van 6 -9 jaar hebben hier vol enthousiasme aan deelgenomen. 

Op dit moment zijn we in overleg met Budostichting Boot om te onderzoeken of we een 

soortgelijke activiteit structureel als verenigingsactiviteit kunnen gaan aanbieden binnen IKC de 

IJsselhof. De lessen zullen na de voorjaarsvakantie doorgaan en weer worden uitgevoerd door 

SportService Zwolle. Kinderen die al hebben deelgenomen aan de pilot kunnen zich met voorrang 

voor het volgende blok inschrijven. De lessen worden gegeven op woensdagmiddag van 16.00 - 

16.45 uur in het speellokaal van IKC de IJsselhof. Aanmelden kan via n.dweerdt@doomijn.nl. 

Kosten zijn € 15,-  per kind te betalen bij de eerste les op woensdag 16 maart.  

 

mijndoomijn: een veelzijdig portaal   (Locatie Staatssecretarislaan en 

IJsselcentraleweg zijn pilot locatie voor het implementeren van de zgn. Doomijn App).  

Een aantal locaties van Doomijn is najaar 2015 gestart met het gebruik van mijndoomijn; een 

beveiligd ouderportaal met bijbehorende app, waar wij met foto’s en verhalen aan ouders laten 

zien wat hun kind allemaal ontdekt en beleeft bij Doomijn. Ook biedt mijndoomijn veel praktische 

voordelen, zowel voor ouders als voor pedagogisch medewerkers. Zo kan je op mijndoomijn onder 

andere zelf je kind afwezig melden, ruildagen opgeven en extra opvangdagen aanvragen.  

Ouderportaal voor school: 
Vanaf vandaag kunt u toetsgegevens en rapporten van uw kind inzien via Parnassys. U heeft al 

eerder een inlogcode gekregen.  

Peuterspeelzaal: 
In de PSZ zijn we uitgebreid bezig geweest met de Nationale voorleesdagen. Het boekje, "Een 

geitje erbij", hebben de kinderen in eenvoudige uitvoering zelf gemaakt. We hebben het zo met 

de kinderen gedaan dat ze aan het eind van hun zelfgemaakte boekje papa en mama het 

verhaaltje zelf konden "voorlezen". Na de voorjaarsvakantie beginnen met het thema “stoplicht”. 
Wat doe je bij rood en wat bij oranje en groen? 
Op een speelse manier gaan we ouders en kinderen betrekken bij dit thema. 

Bij rood moet je stoppen, maar dit betekent binnen het spelen ook : stop hou op! Dus niet 

schreeuwen en alle andere gedragingen die niet gewenst zijn.  
Bij oranje kom je in de gevarenzone en zal je je gedrag moeten aanpassen omdat je bijna in rood 

beland. Bij groen mag je door, en doe je het supergoed. Compliment! 
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Gedurende het thema proberen we de kinderen spelenderwijs mee te geven aan welke regels wij 

ons houden in de speelzaal, thuis en ergens anders. D.m.v. pictogrammen, plaatjes enz. bespreken 

we op speelse wijze met de kinderen wat ze zelf wel en niet goed vinden. 

Het thema wordt zoveel mogelijk naar de ouders gecommuniceerd zodat ook zij deel kunnen 

nemen aan dit project, zij hier thuis ook aandacht aan kunnen besteden en we samen op dezelfde 

golflengte zitten. 

Kinderdagverblijf: 
Binnen het kinderdagverblijf is gewerkt rondom het thema: Verkeer. Op meerdere dagen hebben 

medewerkers samen met de kinderen de bus naar het station gepakt om van daaruit met de trein 

een ritje heen en weer naar Kampen te maken.  

Voor veel kinderen een eerste ervaring met het openbaar vervoer. De glunderende gezichtjes en 

de enthousiaste verhalen van de kinderen maakten dat dit voor iedereen een zeer geslaagde 

activiteit was.  

DORR 
Voor het volgen van de ontwikkeling van kleuters gebruiken we het kleuter observatie- en 

registratiesysteem ‘DORR’. DORR staat voor: Dagelijks Observeren Registreren en Rapporteren. 

Met behulp van dit systeem werken we aan verschillende ontwikkelingslijnen zoals: taal, 

woordenschat, rekenen, meten en meetkunde, wereldoriëntatie, muziek, grove en fijne motoriek, 

sociaal-emotionele ontwikkeling.  

 

Voor iedere leerling wordt de eigen ontwikkeling / niveau geregistreerd op een leerlingenkaart. 

Deze leerlingenkaart vormt samen met andere observaties en gegevens een leidraad voor de 10 

minuten gesprekken met de ouders.  

Klussen: 
Samen met een groepje ouders is de groep Pardoes opnieuw geschilderd. Na 2 gezellige klus 

woensdagen is de groep nu weer opgefrist. En kan er weer naar hartenlust worden gespeeld.  

 

Verder hebben klusvaders op school de oude digiborden en beamers van de muur en plafond 

gehaald, zodat de nieuwe touchscreens geplaatst konden worden. 

Een bedankje aan alle ouders die hebben geholpen is dan ook zeer op zijn plaats!   

BSO: 
Ook binnen de BSO worden volop spannende en uitdagende activiteiten gedaan. Ouders worden 

hiervan op de hoogte gehouden middels de Doomijn App en Twitter. Denk aan het Halloweenfeest 

waar kinderen al jaren met veel plezier (en een beetje angst) naar toe gaan. De filmavond die 

weer op de planning staat, waar de bovenbouw kinderen verkleed in gala samen met een vriendje 

of vriendinnetje over de rode loper 'onze bioscoop' betreden.  
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Ook organiseren we samen met andere organisaties zoals Sportservice en de scouting het 

komende jaar weer een onderbouw en bovenbouwfeest welke elk jaar weer onvergetelijk zijn. 

Daarnaast zullen er ook workshops verzorgd worden door derden, zoals de muziek en 

dansmiddagen voor de onderbouw door Daniella Snijders én er zit een prachtige muziekreis door 

Afrika aan te komen... 

Zo maar wat schoolactiviteiten van de laatste weken: 

 groep 2 werkt over het thema: zon, maan en planeten, en ….ze hebben een prachtige 

raket gemaakt in de bouwhoek. 

                             
 

 alle kinderen mogen 1 x in de 6 weken boeken ruilen op de bieb en deze lezen op 

school. Er wordt gretig gebruik van gemaakt. 

.  

 

 ook groep 3 gebruikt een planbord…                                   

                                                                                 
 

 in groep 7 en 8 maken ze zelf de achtergrond en attributen n.a.v. een verhaal. Er worden 

foto’s van gemaakt en daarna wordt het aan elkaar ‘geplakt’ tot een filmpje!  

 

              
 

 en…. gaven de kinderen van de groepen 3 een prachtig drum-concert voor hun ouders en 

belangstellenden! Super! 

  


