
Nieuwsflits 23 juni 2022
Inzet leraarondersteuners en onderwijsassistenten
Gisteren is de informatie gedeeld over de groepsbezetting voor komend schooljaar. Naast

leerkrachten worden in de formatie ook onderwijsassistenten en leraarondersteuners ingezet. Deze

medewerkers begeleiden individuele leerlingen als er iets extra's nodig is voor individueel of groepje

kinderen en worden ingezet ter ondersteuning van groepen. Zo zal bijvoorbeeld Melissa Pruim

komend schooljaar ondersteunen in groep 3 om zo met groepen kinderen aan de slag te gaan of

instructie te geven en te begeleiden bij het werk. Zo wordt iedere onderwijsassistent of

leraarondersteuner binnen het onderwijs van IKC Spoorbuurt ingezet daar waar nodig.

Aanbod van de Wissel
Dit schooljaar hebben we gewerkt met de Wissel. Bij de Wissel is voor een groep van 14 kinderen

verspreid over alle leerjaren aanbod gecreëerd voor kinderen die extra uitdaging nodig hebben.

Ondanks het feit dat dit door kinderen gewaardeerd wordt hebben we voor komend schooljaar niet

de (financiële)  mogelijkheden op dit moment om dit te organiseren. Wel willen we het aanbod van

de Wissel binnen de groepen gaan vorm geven. Dit heeft ook te maken met het traject van het leren

anders organiseren waar we als team mee bezig zijn. Dit betekent dat we u bij de start van het

schooljaar meer kunnen vertellen hoe het aanbod van de Wissel geïntegreerd zal worden in het

aanbod van de kinderen. Dit betekent vooralsnog wel dat de Wissel als aparte groep kinderen

komend schooljaar niet wordt voortgezet.

Karakazoo
dinsdag 28 juni 2022
Dit jaar geven we om het jaar feestelijk, energiek en muzikaal af te sluiten een
knallend optreden als kado aan alle ouders, vrijwilligers, oudervereniging, opa’s
oma’s, luizenmoeders, klusjesmannen, chauffeurs, etc etc. Als dank voor de
samenwerking en om erbij stil te staan dat we dit schooljaar weer los mochten gaan
bij de evenementen. Onze welbekende mannen, Han en Jeroen van RAW
Resonance hebben wij uitgenodigd om dit met ons te doen. Dit keer gaan we aan de
slag met het eendagsproject KARAKAZOO.



https://www.youtube.com/watch?v=ajwYed7CsOw&ab_channel=RawResonanceJointh
eact%21

gym De gymlessen van dinsdag zullen doorgaan. Kijk naar je eigen
gymtijd. Valt die tijd samen met de workshop, ruil zelf om.
De gymzaal is dinsdag 28 juni de gehele dag workshopruimte
voor KARAKAZOO.

kazoo De kazoo's hebben wij aangeschaft bij het project. Dus die komen mee op
de 28 juni. tijdens de lessen uit het online lesprogramma is het de bedoeling
dat je de kazoo melodie meezingt. (tralala of teetetete) Zo kennen de kids
de melodie die op 28 juni door de kazoo's zal klinken. De lessen zijn voor gr
3 tm 8. En voor de kleuters is het de bedoeling dat ze de melodie al leren.
zie lessenserie en youtube link:
https://www.youtube.com/watch?v=ajwYed7CsOw&ab_channel=
RawResonanceJointheact%21

In de muziekinstrumenten bakken die wij hebben horen ook Kazoo’s je zou
daar 1 uit kunnen halen om te laten zien wat een kazoo is, doe hier dan
even samen mee.

rooster 07.30 aankomst en opbouw Raw Resonance
08.40 - 09.20 groepen 1/2 abc (67 LL)
09.30 - 10.20  groepen 3, 4 en 5   (115 LL)
10.30 - 11.20   groepen 6, 7 en 8   (100 LL)
11.30 - 13.30   pauze en op/afbouw naar schoolplein Raw
Resonance
13.30 - 14.00  voorstelling hele school op het schoolplein

extra bassist Bij de voorstelling nemen wij nu altijd een extra bassist mee om het
nog spetterender te maken!

Online
lesprogramma

Bij het project hoort een kort voorbereidend lesprogramma.
(Duur: ongeveer een uur)
Hierin leren de kinderen alvast een lied die we met de hele school
gaan zingen. De docenten kunnen deze lessen zelf in de klas met
het digibord doen. De les hoe maak je zelf een kazoo mag je
overslaan. Wij ontvangen de kazoo’s 28 juni.
Geef de lessen uiterlijk  in de week voor 28 juni. Dus week 25. Maak
de kinderen warm voor dit project. Dan gaat het dinsdag 28 juni nog
spetterender en staan de kinderen goed AAN!

https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vRaHyJpS_EH_H
wMXZcsDz1D1qjYFnjfOgwcNSHu82rrvmaWl0i4qpO2anQSv7VZteM
N9xSHiRjyzrQk/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id
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Flyer Ieder kind maakt in de klas een zelf ontworpen flyer voor dit
evenement. Zorg ervoor dat de kinderen hun ouders
uitnodigen.

@Groep 6: willen jullie extra flyers maken voor de bewoners
van het Polderhofje?

Voorstelling dinsdag 28 juni om 13:30 is iedereen welkom buiten op het
plein om naar het optreden te kijken.
Voor de voorstelling trekken we de groene Spoorbuurthesjes
aan. Zo vormen we 1 geheel! Zowel de kinderen als de
leerkrachten en stagiaires.

Sponsors gezocht!
Intussen hebben zich drie sponsors gemeld: Autobedrijf van Tongerlo en Old Skool Tattooshop en een

anonieme sponsor. We willen hen heel hartelijk danken voor hun bijdrage. Sponsoring is nog steeds

mogelijk:

Door de hoge brandstofprijzen, zullen de kosten voor het jaarlijkse schoolreisje aanzienlijk hoger

worden. We ontkomen er helaas niet aan om de jaarlijkse ouderbijdrage te verhogen.

Voor sommige gezinnen is dat een behoorlijke aanslag op hun budget. Daarom willen wij vragen: zijn

er mensen/bedrijven die (een deel van) het busvervoer willen sponsoren? Zodat we de verhoging

van de vrijwillige ouderbijdrage zoveel mogelijk kunnen beperken. Wij denken nu aan een sponsoring

van 100 euro per persoon/bedrijf. U kunt uw gebaar kenbaar maken door een bericht te sturen naar

administratie.ikcspoorbuurt@sarkon.nl

Bij voorbaat hartelijk dank.

Oudervereniging IKC Spoorbuurt

Studiedag
Morgen is er, zoals eerder aangegeven, studiedag voor het onderwijsteam. De kinderen zijn vrij.

Kabouterhandbal
In de bijlage vindt u meer informatie over de kabouterhandbal.

Hartelijke groet,

Dennis Burger

Directeur IKC Spoorbuurt
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