Nieuwsflits 13 april 2022
Bloemendagen 2022
Deze week wordt er door de kinderen van IKC
Spoorbuurt, ondersteund door juf Pauline en vele
ouders, gewerkt aan het bloemenmozaïek, waarmee IKC
Spoorbuurt meedoet aan de Bloemendagen.
Aanstaande zondag beginnen de Bloemendagen. Voor
meer informatie kijk op: https://www.bloemendagen.nl/
Vanaf 1e Paasdag zal het mozaïek te bewonderen zijn
aan de kant van de Nieuweweg. Dank aan alle kinderen
en vrijwilligers om deze activiteit mogelijk te maken.

Schoolfotograaf
Aanstaande dinsdag, 19 april, is de schoolfotograaf de gehele dag op school. Dit jaar werken we met
https://www.sannesschoolfotografie.nl/. Naast individuele foto’s worden er ook groepsfoto’s
gemaakt.
Waardering Kanjertraining
Onze aanpak rondom sociaal emotionele ontwikkeling van Kanjertraining is onderzocht door het
Nederlands Jeugdinstituut op basis van effectiviteit. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat
Kanjertraining een effectieve methode is op grond van de aspecten waarvoor wij de aanpak inzetten.
De resultaten van het onderzoek kunt u lezen op https://www.nji.nl/interventies/kanjertraining
Reconstructie Nieuweweg
Dit jaar zal de gemeente Hollands Kroon de Nieuweweg vanaf de Grasweg tot aan IKC Spoorbuurt
gaan vernieuwen. Hiervoor is het ontwerp in ontwikkeling. De Nieuweweg zal autoluw en
fietsvriendelijk worden gemaakt. Daarnaast zal er aan de Nieuweweg een Kiss en Ride zone komen,
die wij al lang wensen. Zodra werkzaamheden gaan aanvangen zullen we u verder informeren.
Paasweekend
Dit weekend is het Paasweekend. Aanstaande vrijdag is het Goede Vrijdag en maandag is het Tweede
Paasdag. De kinderen zijn dan vrij. Vrijdag is de opvang van IKC Spoorbuurt wel open, maandag zijn
zij gesloten. Dinsdag 19 april is de eerste schooldag weer.

Bezoek Hoenderdaell
Volgende week vrijdag, 22 april, zullen we ons uitgestelde uitje naar Hoenderdaell gaan doen.
Informatie hierover ontvangt u verder via de groepsleerkracht. We gaan er een mooie dag van
maken!
Meivakantie
Van zaterdag 23 april tot en met zondag 8 mei is de meivakantie. De kinderen zijn dan vrij. Maandag
9 mei is de eerste schooldag.
Studiereis
Van zondag 8 mei tot en met vrijdag 13 mei zijn Dennis Burger (directeur) en Gwenda Rwazo (intern
begeleider) samen met directeuren en intern begeleiders van de scholen uit Anna Paulowna,
Breezand, Wieringerwaard, ‘t Zand en Callantsoog naar Finland. Tijdens deze studiereis gaan zij aan
de slag om te zien hoe Finland omgaat met de inrichting van inclusief onderwijs binnen onder andere
IKC’s. De scholen uit de genoemde dorpen zijn bezig om samen met het samenwerkingsverband te
bekijken wat er voor nodig is om te zorgen dat zij inclusief onderwijs kunnen gaan verzorgen. Bij
inclusief onderwijs komen kinderen met een handicap of leerstoornis zo veel mogelijk binnen het
reguliere onderwijs en worden ze niet uit de gewone schoolomgeving gehaald. In plaats daarvan
wordt bij inclusief onderwijs de specifieke hulp naar het kind gebracht in de gewone school. Dit
proces vraagt veel uitzoek en nadenkwerk en we staan hierbij pas aan het begin, maar we hebben de
ambitie om dit met elkaar te realiseren. Hiervoor zijn we reeds begonnen met de inrichting van
multidisciplinaire teams waarbij specialisten van binnen en buiten de school een team vormen om
samen met ouders de zorg om een kind te creëren. Het Finse schoolsysteem is hier reeds een stap
verder mee en we willen aan de hand van schoolbezoeken, werkbijeenkomsten en onderzoek
informatie verzamelen en te bekijken wat we mee kunnen nemen bij ons proces hier in de regio. We
zullen u hierover verder op de hoogte houden via deze nieuwsflits.
Tiny Forrest en Voedselbos
Afgelopen week is er overleg geweest in het kader van de aanleg van het Voedselbos en het Tiny
Forest bij IKC Spoorbuurt. We zitten hiermee nog steeds op planning en de bedoeling is dat beiden
bosjes worden aangeplant in november. Een Tiny Forest® is een dichtbegroeid, inheems bos ter
grootte van een tennisbaan. Dit bos is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en
kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen leren in het buitenlokaal over de Nederlandse
natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde plek.
In mei zal er door de betrokken hoveniers begonnen worden met het ontwerp en zullen we ook een
campagne gaan lanceren om ouders, opa’s en oma’s, kinderen en omwonenden er bij te betrekken!
Naast deze twee trajecten zal gelijktijdig ook een verdere vergroening van het plein uitgewerkt
worden, zodat er naast sport en spel meer ruimte is voor natuurlijk spelen met bijvoorbeeld een
Blotevoetenpad.
Hartelijke groet, Dennis Burger, Directeur IKC Spoorbuurt

