
Nieuwsflits 15 november schooljaar 2022-2023
ZIJPOORT weer open!
Met ingang van morgen, woensdag 16 november, gaat de zijpoort aan de Philiponastraat

weer open. Deze poort is essentieel in de spreiding van het verkeer dat naar onze locatie

komt. U kunt er dus vanaf morgen weer gebruik van maken. Dank voor uw medewerking en

begrip de afgelopen weken.

LICHTJESAVOND

Wauw! Wat een schitterende Lichtjesavond hebben we beleefd met elkaar. De lampionnen

van alle kinderen bij elkaar in een sfeervol verlicht IKC.Bedankt kinderen, (groot)ouders,

medewerkers voor jullie inzet en betrokkenheid om er samen iets moois van te maken! Een

speciaal bedankje gaat uit naar de Albert Heijn voor het sponsoren van de mandarijnen en

snoepjes die we aan de kinderen konden uitdelen.

WEEK TEGEN KINDERMISHANDELING
14 tot en met 20 november 2022

Gemiddeld zit in elke schoolklas één kind dat slachtoffer is van mishandeling. Dat is er één te
veel. Om aandacht te vragen voor deze kwetsbare kinderen wordt jaarlijks de ‘Week tegen
Kindermishandeling’ georganiseerd. Van 14 tot en met 20 november aanstaande draait in
dit kader de landelijke campagne: ‘Praat met elkaar’.

Sarkon (de overkoepelende organisatie waar het onderwijs van IKC Spoorbuurt onder valt)
ondersteunt deze campagne en vraagt binnen alle scholen aandacht voor het thema. We
doen dat echter niet alleen deze week, maar het hele jaar door. Zo is er op elke school
inmiddels een getrainde aandachtsfunctionaris aangesteld en hebben we een ‘Meldcode



huiselijk geweld en kindermishandeling’ geborgd binnen onze organisatie. Deze is recent
aangepast en is te vinden op sarkon.nl.

Binnen Sarkon zijn we van mening dat we samen de verantwoordelijkheid hebben om de
veiligheid van deze kinderen te vergroten. Één kind dat slachtoffer is van mishandeling, dat is
er één te veel.

Op zoek naar nog meer informatie, neem dan contact op met de aandachtsfunctionaris
(Gwenda Rwazo en Dennis Burger) of directeur (Dennis Burger). We helpen u graag verder.

Sinterklaas
Maandag 5 december is het weer zover: Op deze dag zullen we Sinterklaas vieren. Dit jaar

vieren we het weer met een mooi compleet feest, waarbij we de Sint en zijn Pieten weer

gaan verwelkomen op onze locatie. Binnenkort leest u meer informatie in de nieuwsflits over

het Sinterklaasfeest.

Hartelijke groet,
Dennis Burger, Directeur IKC Spoorbuurt



Activiteiten van samenwerkingspartners en verenigingen

Kabouterhandbal
In de bijlage vindt u informatie over kabouterhandbal.


