
Nieuwsflits 7 juli 2022
Sponsors
Naar aanleiding van de oproep voor sponsors voor een bedrag van € 100,- om de kosten van het

busvervoer voor het schoolreisje te drukken hebben zich in totaal 5 sponsors gemeld. Hier zijn wij erg

blij mee. Naast een anonieme sponsor en de al eerder genoemde sponsors Old Skool Tattoo Shop en

Garagebedrijf van Tongerlo hebben ook Bakkerij Alkemade en Classic Cookers sponsoring toegezegd.

Heel hartelijk dank voor uw bijdrage!

De oudervereniging van IKC Spoorbuurt

Gezocht: Betrokkenheid!
Ben jij betrokken bij de school? Hecht jij waarde aan goed

onderwijs? Heb je een mening over het

huidige beleid? Vind je iets over de organisatie in het algemeen?

Kortom, denk jij graag na over hoe dingen (nog) beter kunnen binnen Stichting Sarkon? Dan kunnen

we jouw hulp heel goed gebruiken. Sarkon is namelijk op zoek naar nieuwe leden voor de GMR. Denk

mee en praat mee. En geef je op. Sarkon is op zoek naar jou! Meer weten? In de video vertellen de

huidige GMR-leden over hun taak en rol en waarom ze GMR-lid zijn. En in de flyer kun je alles nog

eens rustig nalezen.

Wenmoment
Vandaag hebben de kinderen alvast mogen wennen bij hun nieuwe leerkracht(en) voor volgend

schooljaar. Voor de kinderen waar dit vandaag niet kon vanwege afwezigheid van de leerkracht door

(ziekte)verlof zal een ander moment worden gekozen. We hopen dat de kinderen een leuke eerste

kennismaking hebben gehad.

Afscheidsmusical
Volgende week woensdag gaan de kinderen naar Theater De Kampanje in Den Helder. Ze mogen daar

naar de sterren van groep 8 gaan kijken die hun afscheidsmusical gaan opvoeren in de grote zaal. 's

Middag speelt groep 8 de musical voor alle kinderen en voor de meegereisde ouders die gereden

hebben (indien zij dit willen). 's Avonds zal groep 8 de musical nog eenmaal vertonen aan hun eigen

ouders, opa's en oma's en broertjes en zusjes. Doordat we, zoals eerder aangegeven, rond de middag

starten met de musical zullen de kinderen niet om 14.00 uur, maar om ongeveer 14.30 uur terug zijn

op school.

Afscheid groep 8
Aanstaande dinsdag springen de leerlingen, in aanwezigheid van

hun ouders en de leerlingen van groep 6 en 7, de school uit. Het is

dan hun officiële laatste schooldag op de basisschool. Na afloop

zullen de ouders en de kinderen van groep 8 een afscheidsmiddag



hebben op het Zonneplein van de school waar onder het genot van een hapje en drankje afscheid

van de school wordt genomen.

Laatste schoolweek
We gaan beginnen aan de laatste schoolweek van

2021-2022. Komende week staan er nog diverse

activiteiten op het programma waarover u via de

leerkracht van uw kind wordt geïnformeerd. Naast het

bezoeken van de musical hebben we nog een slotviering

van het schooljaar, zal de ijscoman nog een bezoekje

brengen aan de school, gaan de kinderen in de klas de

laatste dingen doen en is op donderdag 14 juli de echte

laatste schooldag. We gaan er een leuke en gezellige week

van maken en wensen alle kinderen alvast veel plezier bij

de laatste loodjes van dit schooljaar! Vrijdag 15 juli zijn de

kinderen vrij ivm de start van de zomervakantie!

Aanleg Tiny Forest
In het volgende schooljaar wordt het Tiny Forest naast de school aangelegd. Begin volgend schooljaar

zal het ontwerp met u worden gedeeld en zal het proces worden opgestart. Op dit moment is de

planning of oktober/november 2022 of maart/april 2023 (dit hangt af van de Hovenier. Het is op dit

moment erg druk in de planning). We streven nog steeds met elkaar naar dit najaar, maar zijn

afhankelijk van de hoveniers die het Forest samen met de leerlingen gaan aanleggen.

Achter de schermen werkt het projectteam van de gemeente en directie aan de voorbereidingen. Na

de zomervakantie zal ook het team onderdeel zijn van het proces.

Met de aanleg van het Tiny Forest heeft IKC Spoorbuurt zich verbonden aan de volgende

uitgangspunten:

- IKC Spoorbuurt adopteert het Tiny Forest voor de komende 10 jaar;

- IKC Spoorbuurt  werkt in ieder geval met de leerlingen van groep 5 en/of 6 mee aan de aanplant en

het beheer van het bos, deze leerlingen worden opgeleid tot Tiny Forest Rangers via het IVN

lespakket; Het streven is om alle kinderen mee te laten helpen in dit proces.

- IKC Spoorbuurt verankert het Tiny Forest in het lesplan van de school en gebruikt het Tiny Forest

structureel voor buitenlessen;

- Teamleden van IKC Spoorbuurt volgen de workshop voor het effectief gebruik van het Tiny Forest en

het buitenleslokaal;

- IKC Spoorbuurt stelt met de gemeente een beheerplan op. Dit plan regelt en waarborgt de

instandhouding van het Tiny Forest voor een periode van tenminste tien jaar na de aanleg.



Vrijwilligers gezocht!
Met het oog op de aanplant van het Tiny Forest beginnen we met het werven van vrijwilligers die

zich straks willen inzetten om samen met de kinderen het Forest te onderhouden. Vindt u het leuk

om u in te zetten voor het onderhoud van het Tiny Forest, wilt u samen met de kinderen in het Forest

aan de slag en heeft u een aantal uren per maand beschikbaar om vrijwilligerswerk te doen in het

Forest van IKC Spoorbuurt, meldt u zich dan bij de directie, Dennis Burger, via

directie.ikcspoorbuurt@sarkon.nl of via telefoonnummer 0223-54 13 60. Ook als u nog vragen heeft

kunt bij hem terecht.

Opvoedondersteuning vanuit de GGD
Naast het schoolmaatschappelijk werk kunt u voor laagdrempelige vragen en kleine opvoedkundige

zaken gebruik maken van de opvoedondersteuner van de GGD. Opvoedkundige vragen zoals: "Mijn

kind eet niet, wat moet ik doen?" of "Mijn kind is schermverslaafd, hoe kan ik hier mee omgaan? "

zijn vragen waarmee u terecht kunt bij de opvoedondersteuner. De opvoedondersteuner voor onze

school is Linda Ravensteijn. In de bijgevoegde flyers vindt u meer informatie over haar werk en voor

welke vragen u bij haar terecht kunt.

Hollands Kroonse Spelen
Aanstaande zaterdag vinden de Hollands Kroonse Spelen plaats ivm het 10 jarig jubileum van de

gemeente Hollands Kroon. Zie hieronder voor het programma.

Hartelijke groet,

Dennis Burger

Directeur IKC Spoorbuurt
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