
Informatiebrief 8 september schooljaar 2022-2023

Studiedag
Aanstaande maandag, 12 september zijn de kinderen vrij vanwege de studiedag van het
onderwijsteam. Het team gaat deze dag aan de slag met de organisatie en onderwijsontwikkelingen
die dit schooljaar verder worden geïmplementeerd en ontwikkeld. Dinsdag 13 september is de
schoolreis voor groep 1 t/m 7 en is het een reguliere lesdag voor de kinderen van groep 8.

Schoolreis
In de bijlagen vindt u de informatiebrieven mbt de schoolreizen van de diverse groepen. U kunt hier
zelf de informatie uit halen wat u nodig heeft voor de schoolreizen van uw kind(eren).

Kledinginzamelingsactie
Dit schooljaar gaan we twee keer een kledinginzameling starten. In de bijlage vindt u hier meer
informatie over.

Managementteam
De dagelijkse leiding van IKC Spoorbuurt is
in handen van het managementteam van
IKC Spoorbuurt. Cindy van Kuijeren
(manager kinderopvang) en Dennis Burger
(Directeur IKC Spoorbuurt) zijn
eindverantwoordelijk voor de dagelijkse
leiding en zij worden ondersteund door
Anahit Hayrabedjan (assistent
leidinggevende en teamleider
kinderopvang), Lisa Philipsen (groep 1 t/m
3) en Ivar Plakman (teamleider groep 4
t/m 8). (zie afbeelding hiernaast)

Aanpak Taal binnen IKC Spoorbuurt
De afgelopen jaren is er onderzoek geweest binnen onze school of dit schooljaar de taalmethode
Staal losgelaten kon worden. Wij zijn van mening dat er veel overlap is met andere methodes zoals
Atlantis(technisch en begrijpend lezen), Kanjertraining(sociaal emotionele ontwikkeling)  en onze
nieuwe methode Faqta(Wereldoriëntatie, in de volgende nieuwsflits leest u hier meer over.)
Taalopdrachten komen terug bij deze methodes. We werken met doelen (leerlijnen) per jaargroep.
en voldoen aan de eisen van de kerndoelen die de onderwijsinspectie hieraan stelt. Elke leerkracht
zorgt ervoor dat de doelen aangeboden of beheerst worden. Ons aanbod wordt hierdoor veel
gerichter en tijd wordt efficiënter gebruikt, maar vooral worden de taallessen betekenisvoller voor de
kinderen.



Uitbreiding Kinderopvang
Met vreugde willen wij u mededelen, dat IKC Spoorbuurt gaat uitbreiden met een 3e verticale
kinderopvanggroep per 1 december 2022. De nieuwe groep zal geopend worden in de ruimte waar
de Zeesterren zich nu bevindt. De Zeesterren zal verhuizen naar de groep waar nu de BSO beneden
zit.
Met deze uitbreiding kunnen we ouders en kinderen tegemoet komen, die op de wachtlijst staan
voor het kinderdagverblijf.
Ook de kinderopvangbranche heeft te maken met personeelstekort. Uiteraard brengt dit ook voor
ons een uitdaging met zich mee. De groep gaat voor nu alleen nog op maandag en dinsdag open.
Met het openen van deze twee dagen, kunnen we bijna alle kinderen op de wachtlijst een plaats
bieden op ons IKC. Ook kunnen we het rooster rond maken met het eigen team.
De keuze om een derde verticale groep te openen is een bewuste keuze. Veel kinderen op de
wachtlijst hebben de leeftijd van 0-1 jaar. Op deze manier kunnen we alle baby's een plekje bieden
op ons IKC. Ook staat het hele KDV team achter het concept en de voordelen van een verticale groep.
Een derde groep biedt nog meer mogelijkheden om een uitdagend aanbod van peuter activiteiten te
bieden door een samenwerking van het gehele team.
De namen de Zeesterren en de Dolfijnen zijn niet meer van deze tijd. Om in het trein thema van ons
IKC te blijven, hebben wij ook besloten om de namen  van de groepen te veranderen.

De Dolfijnen gaat de Locomotiefjes heten, de Zeesterren gaat de Wagonnetjes heten en de nieuwe
groep zal het Stationnetje heten. Er zit een gedachte achter de groepsnamen. Omdat de Dolfijnen
hier als eerst is gestart, gaan zij de locomotiefjes heten, wat gevolgd wordt door de Zeesterren (de
Wagonnetjes) en tot slot komen we op ons eind-STATIONNETJE, de nieuwe groep ‘’Het Stationnetje.’’
Met de opening van de derde KDV groep, zal de hele benedenverdieping ingericht worden voor de
leeftijdsgroep 0-4 jaar.
We zijn nu blij dat we de maandag en dinsdag open kunnen.

Mocht u interesse hebben voor een uitbreiding van opvangdagen of kent u iemand die interesse
heeft voor onze locatie, dan verwijzen wij u graag naar onze collega Marjet van planning en plaatsing
op het servicebureau. Het servicebureau is te bereiken via telefoonnummer 0223-534797.

Zij zal u wensen inventariseren en zo snel als er weer uitbreiding van onze dagen mogelijk is, zullen
wij het u laten weten.

Werkzaamheden BSO
De uitbreiding van het KDV kan gerealiseerd worden, doordat in het onderwijsdeel een extra
BSO-ruimte wordt ingericht in het voormalige flexlokaal (extra leslokaal waar IKC Spoorbuurt over
beschikt).
Donderdag 29 september staat 's ochtends de verhuizing van de groep gepland. Ook bij de BSO
collega's zorgt het IKC treinen thema voor inspiratie. Wellicht dat ook de BSO groepsnamen zullen
worden aangepast in de nabije toekomst. In de wandelgangen worden al mooie ideeën gedeeld.
Mocht u inspiratie hebben, dan houden we ons aanbevolen!

Hartelijke groet,
Dennis Burger, Directeur IKC Spoorbuurt


