
Informatiebrief start schooljaar 2022-2023

Beste ouder(s),

Aanstaande maandag, 29 augustus, gaan we starten met het nieuwe schooljaar.  We hopen dat u
kunt terugkijken op een fijne zomertijd.
Na zes weken zomervakantie waarin het onderwijs en peuterschool volledig gesloten waren, maar
het kinderdagverblijf en de BSO volop heeft gedraaid zal komende week ook het onderwijs en de
peuterschool weer opstarten. Via deze informatiebrief willen we u de belangrijkste punten meedelen
die belangrijk zijn bij aanvang van het nieuwe schooljaar.

Uit de startblokken
Deze week heeft team onderwijs van IKC Spoorbuurt zich voorbereid op het nieuwe schooljaar. Het
gebouw is weer startklaar gemaakt, er zijn afspraken gemaakt, overleggen gehouden en er is
informeel bijgepraat. Wij zijn er (weer) klaar voor!

IKC-gids
Volgende week ontvangt u een digitale IKC-gids met algemene informatie over IKC Spoorbuurt. Deze
gids verschijnt jaarlijks in de eerste week van het nieuwe schooljaar. In de bijlagen vindt u de
IKC-informatiegids met alle algemene informatie voor het komende schooljaar. De gids is dan ook
terug te vinden op onze website www.ikcspoorbuurt.nl

KWIEB en Communicatie
Ook dit schooljaar zal er gecommuniceerd worden via Kwieb. Tijdens de voorbereidingsdagen van
het team is ook gesproken over communicatie. De Kwieb-app is voor de communicatie uit school,
zoals nieuwsbrieven, foto's, evenementen en dergelijke. Het is dan ook de bedoeling om deze
communicatie via deze app te laten laten verlopen. Verder willen we de hoeveelheid en datgene wat
er wordt gecommuniceerd goed bekijken.
Volgende maand zal ook de vernieuwde website online gaan. De website moet hiermee
gebruiksvriendelijker worden en bepaalde formulieren en documenten moeten snel te vinden zijn.
Zodra deze online gaan informeren wij u hierover.

Steppen en fietsen
De fietsen kunnen gestald worden in de fietsenrekken aan de zijde van de gymzaal en vooraan bij de
hoofdingang aan de Nieuweweg. Stepjes en fietsen van kleuters dienen daar ook te worden
geplaatst. De stalling onder de overkapping op het kleuterplein is namelijk niet meer in gebruik. We
willen u er op wijzen dat het stallen van fietsen, stepjes en dergelijke ten alle tijde op eigen risico is.

Beslisboom Coronaprotocol
In de bijlagen vindt u de actuele beslisboom waarin u kunt nagaan wat u moet doen in geval van
Corona(klachten).

http://www.ikcspoorbuurt.nl


Lestijden
De lestijden zijn weer normaal. De lesdagen zijn van 8.30-14.00 uur. De deuren gaan om 8.20 uur
open, zodat de kinderen naar binnen kunnen. Om 8.30 uur begint de lesdag.
Er is 's morgens geen inloop. De kinderen komen zelfstandig het gebouw binnen. De leerkrachten van
groep 1-2 staan buiten op het kleuterplein. De overige leerkrachten zijn in hun lokaal om de kinderen
welkom te heten en korte gesprekjes te hebben. Wilt u de leerkracht spreken, neem dan even
contact op via de Kwieb-app of loop na schooltijd even binnen om een afspraak te maken.

Absentie doorgeven
Is uw kind ziek of afwezig vanwege een andere reden, dan vragen wij u dit voor 8.00 uur 's morgens
door te geven via de Kwieb-app. U kunt hierbij altijd een toelichting vermelden. Deze melding komt
rechtstreeks bij de leerkracht binnen. Telefonisch worden er geen absentiemeldingen aangenomen.

Ingangen gebouw
Groep 1-2 a en 1-2b en peuters (Boevenhoeve)
Ingang bij de kleutergroepen op het kleuterplein.

Groep 3 en 4
Hoofdingang bij de aula

Groep 5, 4-5 en 6 en 8b (meester Ivar)
Ingang naast directiekamer

Groepen 7 en 8a (juf marie-josé)
Ingang naast de gymzaal

Bewegingsonderwijs
Met ingang van het nieuwe schooljaar worden de lessen bewegingsonderwijs gegeven door onze
nieuwe vakdocenten Asli Leenders en Melanie Zoer. De lessen vinden plaats volgens het
onderstaande rooster.
De gymtassen van de groepen 1-2 blijven op school. De gymtassen van groep 3 t/m 8 worden
meegenomen door de leerling op de dag van de gymles en na afloop van de lesdag gaat de tas weer
mee naar huis.

Maandag Tijd Dinsdag en donderdag Woensdag en vrijdag

Gymzaal is vrij
in overleg te

gebruiken

08.40-09.25 Groep 1/2b Groep 1/2a

09.25-10.10 Groep 1/2c Groep 3

10.10.10.55 Groep 5 Groep 4/5

10.55-11.40 Groep 6 Groep 7

11.45-12.15 Pauze Pauze

12.20-13.05 Groep 4b Groep 4a

13.05-13.55 Groep 8a Groep 8b



Jaarkalender
Voor de vakantie heeft u reeds een jaarplanning ontvangen. Via de leerkracht van uw groep wordt u
geïnformeerd over wijzigingen of extra activiteiten.

Startgesprekken
De startgesprekken met ouders en kind (groep 5 t/m 8 verplicht) vinden plaats in de periode 5
september t/m 23 september. U ontvangt hiervoor komende week een uitnodiging om in te
schrijven.

Verkeerssituatie
Tot slot willen wij u weer aandacht vragen voor de verkeerssituatie rondom IKC Spoorbuurt. Dezelfde
maatregelen als vlak voor de zomervakantie blijven van kracht. De gele streep op de stoeprand is
doorgetrokken tot aan de hoek van de Philipponastraat. We willen u vragen zoveel mogelijk de
kinderen zelfstandig (vanaf groep 5) of met de fiets naar school te laten komen. Wilt u de ingangen
zoveel mogelijk vrij houden. Dit bevordert de doorstroming. IKC Spoorbuurt heeft geen Kiss en Ride
zone. Het uitlaten stappen van kinderen in de buurt van het zebrapad levert zeer gevaarlijke situaties
op in de buurt van het zebrapad. Alvast dank voor uw medewerking. Ook namens de omwonenden.

Bibliotheek op school
De bibliotheek op school gaat vanaf volgende week dinsdag weer open voor het ruilen en lenen van
kinderboeken. De openingstijden zijn de gebruikelijke tijden van dinsdag t/m donderdag van 13.00 –
15.00 uur.

Wij zijn er klaar voor! Geniet nog even van de laatste zomerse vakantiedagen en tot maandag!

Hartelijke groet,
Dennis Burger
Directie IKC Spoorbuurt


