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LICHTJESAVOND

Aanstaande donderdag 10 november is het zover van 18.00 -

19.00 uur: LICHTJESAVOND!

Komt u ook langs om onze lampionnen te zien schitteren? Deze

avond zullen de lampionnen van alle kinderen van IKC

Spoorbuurt worden tentoongesteld in de school en u bent van

harte welkom om ze te komen bewonderen. De lampionnen

zullen langs een looproute in de school staan, te beginnen bij

het kantoor van de directie. Er wordt koffie en thee geschonken en voor de kinderen zal er natuurlijk

iets lekkers zijn. We hopen u 10 november te ontmoeten!

Verandering werkdag
Sinds deze week werk ik (Dennis Burger) maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Op woensdag is
vanaf heden mijn vrije dag i.p.v. vrijdag.

IKC Spoorbuurt gaat over op gescheiden afvalinzameling
Met ingang van het nieuwe jaar zal IKC Spoorbuurt het afval
volledig gaan scheiden. Tot nu was dit nog lastig te organiseren
met de afvalverwerker. We werken nu met één container voor
papier en één voor restafval. In een tijd waarbij we de kinderen
onderwijs geven in het kader van een duurzame samenleving
en waarbij het thema milieu en een gezond leefklimaat steeds
belangrijker worden hebben samen met onze afvalverwerker
GP Groot kunnen organiseren dat we vanaf het nieuwe jaar

volledig afval gaan scheiden. De kinderen ontvangen te zijner tijd ook een stukje onderwijs binnen
dit thema.

Schoolmaatschappelijk werk
In de bijlagen vindt  u meer informatie over het schoolmaatschappelijk werk.

Actie voor de Voedselbank nog tot en met vrijdag 11 november!
In de periode van 31 oktober t/m 11 november is het mogelijk om een donatie te doen voor de

voedselbank bij IKC Spoorbuurt. U kunt uw producten inleveren in de hal in de daarvoor bestemde

kratten.



Planning voedselbos en Tiny Forest

Afbeelding: Ontwerp Tiny Forest
Aanstaande januari zal de aanleg gaan plaatsvinden van het Voedselbosje. Het Voedselbosje ter
grootte van 30m2 komt op het ingesloten terrein aan de achterzijde van het leerplein van de
bovenbouw. Dit bosje zal worden aangelegd met hulp van de leerlingen van groep 7.

In februari/maart aanstaande zal het Tiny Forest (minibos) worden aangelegd zoals hierboven in de
afbeelding weergegeven. Bij de aanleg van dat bos zullen de leerlingen van groep 5 en 6 worden
ingezet om samen met de hoveniers aan de slag te gaan. Naast het minibos zal er met de bestaande
tegels die vrijkomen een buitenlokaal worden gemaakt zoals ook te zien is op de tekening. Verder zal
er tegen die tijd ook een verdere vergroening plaats gaan vinden van het plein met onder andere de
aanleg van een blote voetenpad. De aanleg van de beide bosjes gebeurt in samenwerking met IVN
Natuureducatie en de gemeente Hollands Kroon.

Hartelijke groet,
Dennis Burger, Directeur IKC Spoorbuurt



Activiteiten van samenwerkingspartners en verenigingen

Zien drinken doet drinken

In de periode 7 tot en met 20 november loopt de landelijke campagne 'Zien Drinken Doet
Drinken'. Deze campagne gaat over de boodschap dat je als ouder/opvoeder invloed hebt
op het latere drinkgedrag van jouw kind. Gewoon door in het bijzijn van kinderen geen
alcohol te drinken verklein je de kans dat jouw kind op jonge leeftijd start met het drinken
van alcohol. Dit voorbeeld is zelfs al relevant bij kinderen vanaf twee jaar!

In de bijlage vindt u meer informatie over dit onderwerp.

Het scheidingsplein

Bent u al bekend met het scheidingsplein? Het scheidingsplein biedt hulp voor wanneer
mensen uit elkaar gaan. Voor zowel de (ex)partners als de kinderen is het belangrijk om er
in deze periode niet alleen voor te staan. Hulp vragen is altijd goed en daarom is dit initiatief
opgezet. Het doel is zorgen dat kinderen niet de dupe worden van de scheiding van hun
ouders. Wij helpen met informatie, ondersteuning en zorgen voor de verbinding met de juiste
mensen en instanties. Ook is het mogelijk om via het scheidingsplein vragen aan het
wijkteam te stellen.

Op onze website kunt u meer informatie vinden: www.scheidingsplein.nl.

http://www.scheidingsplein.nl/

