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Augustus 2022 
ma 1  

di 2  

wo 3  

do 4 Juf Julia jarig 

vr 5 Juf Nancy jarig 

za 6  

zo 7 Juf Petra jarig 

ma 8  

di 9  

wo 10  

do 11  

vr 12  

za 13  

zo 14  

ma 15  

di 16  

wo 17  

do 18  

vr 19  

za 20  

zo 21  

ma 22  

di 23  

wo 24  

do 25 Juf Loekie jarig 

vr 26  

za 27  

zo 28  

ma 29  

di 30  

wo 31 Meester Roy jarig 
Juf Babette jarig 

Voorwoord 
 
Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2022-2023. 
Hierin vindt u veel handige informatie over bijvoorbeeld 
activiteiten, schooltijden, tijden van de  
kinderopvang en algemene afspraken.  
Ook staan hierin aanvullingen op de informatie uit de 
IKC-gids. De IKC-gids staat op onze website.  
 
Tijdens het schooljaar informeren wij u regelmatig over 
actuele zaken via de digitale nieuwsbrief en/of via de 
schoolapp. Wilt u meer informatie over ons IKC? Kijkt u 
dan eens op onze website: www.ikcjoannes.nl  
 
Wij wensen iedereen een heel fijn schooljaar toe! 
 

Schoolgegevens 
 
IKC Joannes 
Kerkakkers 4 
6923 BZ Groessen 
telefoon: 0316 524172 
 

e-mail:    info@ikcjoannes.nl  
    website:  www.ikcjoannes.nl 

IKC Joannes 
‘Samen wijzer!’ 

Kinderen helpen zichzelf te ontwikkelen tot zelfstandige, 
evenwichtige, respectvolle en trotse wereldburgers van-
uit ons concept: ‘Groessen-wijs samen wijzer.’  

Dit alles in een veilige en rustige omgeving van een fijn 
IKC waar iedereen welkom is.  
Een IKC dat volop in ontwikkeling is, waar kinderen  
gezien worden, eigenaar zijn van het eigen leerproces, 
waar bewegen en cultuur onderdeel zijn van ons aanbod 
en waar een goede relatie en samenwerking met  
ouders, kinderen en de gemeenschap waarin zij leven 
voorop staat. Dat is waar IKC Joannes voor staat! 
 
 
Vanuit onze waarden: kwaliteit-verbinding-vertrou-
wen- ontwikkeling-verbonden en zelfbewust, werken 
we aan een veilige, uitdagende leefomgeving en goede 
resultaten bij taal, lezen en rekenen. Centraal staan de 
planningen van de gerichte instructies en de feedback 
op de geleverde  
prestaties. Wij maken 
hierbij ook gebruik van 
Snappet.  
Binnen Groessen-Wijs 
werken we aan de vol-
gende ‘wijzen’; basis-
wijs, wereld-wijs, talent-
wijs, koers-wijs, samen-
wijs en eigen-wijs. 
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September 2022 
do 1  

vr 2  

za 3  

zo 4  

ma 5 Start schooljaar 

di 6  

wo 7  

do 8  

vr 9  

za 10  

zo 11 Juf Rosalie jarig 

ma 12 Luizencontrole 

di  13 Informatieavond 

wo 14  

do 15  

vr 16  

za 17  

zo 18 Kermis Groessen 

ma 19 Kermis Groessen 
Studiedag Groep 1 t/m 8 vrij 

di 20 Kermis Groessen: ‘s middags vrij 
Juf Marjolein v E jarig 

wo 21  

do 22  

vr 23  

za 24  

zo 25  

ma 26 Week van de startgesprekken 

di 27  

wo 28 Nationale kraanwaterdag 

do 29  

vr 30  
 
 
 

 

Directeur:  Loekie Welling  
 
Interne begeleiding: Jolanda van den Boom 
 
Leerkrachten:  Bo Aarns 

Paula Beltman 
Jolanda van den Boom 
Sylvia Bouwman 
Marjolein van Elferen 
Fleur Henjes  
Jolice Jeurissen 
Lennart Lanters 
Petra Mateman 
Julia Slagter 
Jitte Stevens-van Kesteren 
Marja van Zuijlen 

 
Onderwijsondersteunend personeel:   

Nanda Willemsen 
Roy Talsma 
Leonie Gerritzen  
Marjolein ter Voert 
Ilona Wijnhorst 

   
Conciërge:  Toon Jacobs 

  
Administratief med.:   Patricia Venneman 
 
Team opvang:  Sheila Mooren (opvangcoördinator) 

Lisanne Daams    
José Hoogstraten 
Babette Janssen 
Nancy van Londen 
Jamilla Walravens (groepshulp) 

 

                  
Groepsindeling: 
 
1/2a  juf Marjolein en juf Jolice 
1/2b  juf Fleur en juf Sylvia 
3/4    juf Marja en juf Jolanda  
4/5    juf Jitte en juf Paula 
6       juf Petra en meester Lennart   
7       juf Julia 
8       juf Bo en juf Jitte  
 
 
 
 



 
Oktober 2022 

za 1 Juf Marjolein t. V. jarig 

zo 2  

ma 3  

di 4 OR-vergadering en IKC-raad vergadering 

wo 5 Start Kinderboekenweek: Giga Groen 

do 6 8.30-9.00 uur inloop koffieochtend 

vr 7  

za 8  

zo 9  

ma 10  

di 11 Studiedag Stichting Innerwaard 
Groep 1 t/m 8 vrij 

wo 12  

do 13  

vr 14  

za 15  

zo 16  

ma 17  

di 18  

wo 19  

do 20 18.30uur inloopavond Kinderboekenweek 

vr 21  

za 22  

zo 23  

ma 24  

di 25  

wo 26  

do 27  

vr 28  

za 29  

zo 30  

ma 31 Luizencontrole 
 

 
Schooltijden 
 
 
maandag 08.30 - 14.30 uur 
dinsdag 08.30 - 14.30 uur 
woensdag 08.30 - 12.30 uur 
donderdag 08.30 - 14.30 uur 
vrijdag 08.30 - 12.30 uur (groep 1 t/m 4) 

08.30 - 14.30 uur (groep 5 t/m 8) 
 
 
Pauzetijden 
 
Tussen 10.00 uur – 10.15 uur of 10.15 uur – 10.30 uur 
hebben de kinderen de ochtendpauze.  
In de middag lunchen we rond 12.00uur en spelen we 
aansluitend een half uur buiten. 
                  

 
 
Gebruik van de speelplaats 
De deuren van onze school gaan ’s morgens open om 
8.20 uur. Vanaf dit tijdstip is er toezicht op de speel-
plaats.  
 
 
Vakantierooster schooljaar 2022-2023 
         
Herfstvakantie     24-10-2022 t/m 30-10-2022  
Kerstvakantie     26-12-2022 t/m 08-01-2023 
Voorjaarsvakantie 
(incl. Carnaval)        20-02-2023 t/m 26-02-2022 
Goede vrijdag 
en 2e  Paasdag     07-04-2023 en 10-04-2023 
Meivakantie (incl. Konings- 
en Bevrijdingsdag)     24-04-2023 t/m 07-05-2023 
Hemelvaart     18-05-2023 en 19-05-2023 
2e Pinksterdag      29-05-2023  
Zomervakantie                 17-07-2023 t/m 27-08-2023 
 
 
Studiedagen 
19 september 2022 
11 oktober 2022 
3 en 6 maart 2023 
9 en 12 juni 2023     
    
 
  



November 2022 
di 1  

wo 2 8.30-9.00 uur Inloop koffieochtend 

do 3  

vr 4  

za 5  

zo 6  

ma 7  

di 8  

wo 9  

do 10 Nationaal schoolontbijt 

vr 11  

za 12  

zo 13  

ma 14  

di 15 IKC-raad vergadering 

wo 16  

do 17  

vr 18  

za 19  

zo 20  

ma 21  

di 22  

wo 23  

do 24  

vr 25 Juf Sylvia jarig 

za 26  

zo 27  

ma 28  

di 29 OR-vergadering 

wo 30  

 
 
 
 

 
De Medezeggenschapsraad / IKC-raad  
 
De MR bestaat uit vier leden. 
Personeelsgeleding:   Oudergeleding: 
Sylvia Bouwman  Malayka Holland 
Petra Mateman   Ans Vermeulen 
 
Hier sluiten ook leden vanuit de oudercommissie van 
Zonnekinderen bij aan: Ester Spaan en Annelien Luik. 
Samen vormen zij de IKC-raad. 
    
Wilt u informatie of wilt u onderwerpen aandragen?  
Dat kan bij elk IKC-raadlid of via onze mail: mr@ikcjoan-
nes.nl 
 

    
De ouderraad (OR) 
    
Ramona de Kinkelder (voorzitter)     Sandra Boss   
Annet Siebelink (penningmeester)    Annelies de Haas 
Betty Wieleman (secretaris)        Monique Thuis 
           Ilvy Jacobs 
Marja van Zuijlen vanuit team IKC Joannes 
 
e-mail: or@ikcjoannes.nl 
 
Ouderbijdrage 
De ouderraad vraagt een vrijwillige ouderbijdrage van 
€25,- per kind per schooljaar. Stroomt uw kind op 1 janu-
ari of later in? Dan betaalt u de helft voor dat schooljaar. 
De ouderraad helpt het IKC bij het organiseren van acti-
viteiten zoals het sinterklaasfeest, de kerstviering, carna-
val, Pasen, koningsspelen, kamp groep 8 en het school-
ontbijt. Heeft u vragen over de vrijwillige ouderbijdrage? 
Neemt u dan contact op met de ouderraad.  
 
Het bedrag voor het schoolreisje is vastgesteld op 
€ 20,- per kind per schooljaar. Dit is losgekoppeld van de 
vrijwillige ouderbijdrage.  
Mocht de hoogte van het bedrag problemen opleveren 
dan kunt u contact opnemen met Loekie Welling. 
 
De bijdrage kunt u storten op bankrekeningnummer 
NL69RABO0315462698 t.n.v. ouderbijdrage IKC Jo-
annes o.v.v. de naam van uw kind/namen van uw 
kinderen. Er volgt ook een betaallink via de schoolapp. 
 
 
 
 



December 2022 
do 1  

vr 2  

za 3  

zo 4  

ma 5 Sinterklaasviering 

di 6  

wo 7  

do 8 8.30-9.00 uur inloop koffieochtend 

vr 9  

za 10   

zo 11  

ma 12  

di 13  

wo 14  

do 15  

vr 16  

za 17  

zo 18  

ma 19  

di 20  

wo 21  

do 22 Kerstviering 

vr 23 Groep 5 t/m 8 ’s middags vrij (12.30u) 

za 24   

zo 25 1e Kerstdag    

ma 26 2e Kerstdag 

di 27  

wo 28  

do 29  

vr 30  

za 31  
 

 
Ziekmelden van leerlingen 
 
Is uw kind ziek? Geeft u dit dan vóór 8.30 uur door via 
de schoolapp of via ons telefoonnummer: (0316)524172. 
Zijn leerlingen zonder melding afwezig, dan neemt de 
leerkracht z.s.m. contact met thuis op. 
 
Gymnastiek 
De gymdagen per groep worden vermeld in de schoolapp. 
 

Wilt u uw kinderen 
voorzien van gymkle-
ding en gymschoe-
nen?  
Gymschoenen zijn 
verplicht i.v.m. hygi-
ene en veiligheid. 
 

De gymschoenen van de kleuters bewaren we op 
school, omdat we ook gymmen i.p.v. buiten spelen bij 
slecht weer.  
 
 

 
Schoolapp  
Wij hebben een eigen schoolapp. Deze kunt u vinden in 
de appstore of playstore onder de naam Parentcom. 
Als u de app gedownload heeft, kunt u IKC Joannes 
zoeken. De groepen- en fotopagina in de schoolapp zijn 
ingericht volgens de eisen van de AVG. Hiervoor heeft u 
een mailadres en een wachtwoord nodig. Deze kunt u 
via de schoolapp aanvragen, maar dit kan ook bij juf 
Loekie. Via deze schoolapp ontvangt u ook onze digitale 
nieuwsbrief en andere nieuwsberichten.  
Daarnaast wordt er informatie verstuurd via Parnassys. 
Dit is ons leerling administratie systeem (LAS). Is uw 
mailadres nog niet bekend of is uw mailadres gewijzigd? 
Geeft u dit dan zo snel mogelijk aan ons door. Dat mag 
per mail naar: p.venneman@ikcjoannes.nl onder vermel-
ding van uw naam en de naam en groep van uw kind.  
 
Algemene verordening gegevensbescherming 
(AVG) 
Op onze school laten we met beeldmateriaal zien waar 
we mee bezig zijn, bijvoorbeeld tijdens activiteiten of vie-
ringen. U heeft op het inschrijfformulier aan kunnen ge-
ven waar u wel of geen toestemming voor geeft. De door 
u gegeven toestemming kunt u op elk moment weer in-
trekken. Aan het begin van een schooljaar wordt u  ge-
vraagd of er nog wijzigingen zijn. Zonder toestemming 
zal er geen beeldmateriaal gebruikt en gedeeld worden. 

 
 
 
                                                 

   



 

Januari 2023 
zo 1 Gelukkig Nieuwjaar! 

ma 2  

di 3  

wo 4  

do 5  

vr 6  

za 7  

zo 8  

ma 9 Luizencontrole 

di 10  

wo 11 8.30-9.00 uur inloop koffieochtend 

do 12  

vr 13  

za 14  

zo 15  

ma 16 Toetsweken 

di 17  

wo 18  

do 19  

vr 20  

za 21  

zo 22  

ma 23  

di 24  

wo 25  

do 26  

vr 27  

za 28  

zo 29  

ma 30  

di 31 OR-vergadering en IKC-raad vergade-
ring 

 

 
 

Sinds september 2017 zijn wij een IKC, een Integraal 
Kind Centrum.  Op IKC Joannes bieden we kinder-
dagopvang van 0 t/m 4 jaar. De kinderopvang is het 
gehele jaar geopend van maandag t/m vrijdag van 07.00 
uur - 18.00 uur.  
 
De gezellig ingerichte groepsruimte heeft plaats voor 16 
kinderen van 0 tot 4 jaar. 
Voor meer informatie kijkt u op de website van Zonne-
kinderen: www.zonnekinderen.nl of neem contact op met 
de afdeling Relatiebeheer van Kinderopvang Zonnekin-
deren via: 0316 340079 of mail: info@zonnekinderen.nl  
 
De peuters vinden op IKC Joannes een plek om te spe-
len en te leren van en met andere peuters en kleuters. 
Door middel van spel- en ontwikkelingsmateriaal, buiten 
spelen, knutselactiviteiten, kringactiviteiten, liedjes zin-
gen en spelletjes doen leren ze telkens weer wat 
nieuws.  
De kinderopvang is gevestigd naast groep 1/2. Dit zorgt 
ervoor dat peuters en kleuters elkaar volop ontmoeten. 
Zo verloopt de overstap naar het onderwijs natuurlijk en 
spelenderwijs. 
 
 
Naschoolse opvang 
Na schooltijd kan uw kind terecht op onze naschoolse 
opvang. Daar worden de kinderen door de pedagogisch 
medewerkers opgevangen in een ontspannen en gezel-
lige sfeer. In de buitenschoolse opvang staan creativiteit 
en inventiviteit voorop. Dagelijks kunnen kinderen kiezen 
uit een aanbod op het gebied van natuur & avontuur, 
sport, cultuur, multimedia en wereldwijs. 
 
 

               
Gevonden voorwerpen  
Wij vragen u zoveel mogelijk de naam van uw kind in 
kleding, schoeisel, bakjes, bekers en dergelijke te zet-
ten. Spullen die op school blijven liggen of worden ge-
vonden, liggen in een bak bij het keukentje. 
Hier kunt u altijd zoeken wanneer u iets mist. Na verloop  
van tijd worden de gevonden kledingstukken ter beschik-
king gesteld aan een kledinginzamelingsactie. 
Kleine spulletjes zoals bijvoorbeeld (fiets)sleutels en sie-
raden worden in het keukentje neergelegd. 



Februari 2023 
wo 1  

do 2 8.30-9.00 uur inloop koffieochtend 

vr 3  

za 4  

zo 5  

ma 6  

di 7  

wo 8  

do 9  

vr 10 Gekke harendag 

za 11  

zo 12  

ma 13 Week van de verwijsgesprekken Gr 8 

di 14  

wo 15  

do 16  

vr 17 Carnaval (Gr 1 t/m 8 ’s middags vrij) 
Juf Jitte jarig 

za 18  

zo 19 Carnaval 

ma 20  

di 21  

wo 22  

do 23  

vr 24  

za 25  

zo 26 Juf Leonie jarig 

ma 27 Luizencontrole 

di 28  

 
 
 
 
 
 
 

Recht op informatie 

 
Als ouder heeft u recht op infor-
matie over uw kind, bijvoorbeeld 
over de schoolprestaties. Het IKC 
moet deze informatie geven. On-
der deze informatie valt bijvoor-
beeld het rapport, maar ook de 
informatie die u krijgt tijdens een 
ouderavond. 
 

 
Gescheiden ouders 
Ons IKC streeft ernaar ook na de scheiding beide ou-
ders zo goed mogelijk te blijven informeren over het wel-
zijn en de ontwikkeling van het kind. 
Aan de andere kant wil het IKC ook zo goed mogelijk ge-
informeerd blijven over hoe de zorgverdeling geregeld is 
en hoe de communicatie verloopt tussen ouders.  
Op die manier kan de leerkracht of pedagogisch mede-
werker het gedrag van uw kind beter begrijpen en inspe-
len op de veranderingen in de thuissituatie. Het is in het 
belang van het kind dat het IKC op de hoogte is van de 
nieuwe adresgegevens, incl. mailadressen en telefoon-
nummers van beide ouders. 
 
 
Communicatie 
We vinden het belangrijk om open met elkaar te commu-
niceren. Dit houdt in elkaar serieus nemen in een veilige 
omgeving, met vertrouwen en wederzijds respect. 
 
Door open te staan voor de ander, ontstaat een dialoog. 
Zit u ergens mee? Kom dan gerust en bespreek het met 
degene die het aangaat. U bent van harte welkom! 
 
 

                     
Klachtenregeling Innerwaard 
Het bestuur van Innerwaard vindt dat de communicatie-
lijn zo kort en helder mogelijk moet zijn als er reden tot 
klagen is. De klachtenprocedure is een wettelijk instru-
ment dat alleen wordt ingezet als de normale communi-
catieprocedure te kort schiet. 
 
Heeft u een probleem of een klacht? Neemt u dan con-
tact op met de groepsleerkracht. Komt u er samen niet 
uit, dan kunt u terecht bij de directie of bij de 
schoolcontactpersoon. Ieder IKC van Innerwaard heeft 
een eigen schoolcontactpersoon.  
Op onze school is dat Jolanda van den Boom. 
 
 
 
 
 



 
 

Maart 2023 
wo 1   

do 2  

vr 3 Studiedag Gr 1 t/m 8 vrij 

za 4  

zo 5  

ma 6 Studiedag Gr 1 t/m 8 vrij 

di 7 IKC-raad vergadering 

wo 8 8.30-9.00 uur inloop koffieochtend 

do 9  

vr 10 Rapport mee 

za 11  

zo 12  

ma 13  

di 14   

wo 15  

do 16  

vr 17  

za 18  

zo 19  

ma 20  

di 21  

wo 22  

do 23  

vr 24  

za 25  

zo 26  

ma 27  

di 28  

wo 29  

do 30  

vr 31  

 
 
Jeugdgezondheidszorg 
 
De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) helpt bij het gezond en 
veilig opgroeien van kinderen van 0 tot 18 jaar. Dit doet 
de JGZ op het consultatiebureau, op school en in de 
wijk. Info over de JGZ GGD Gelderland-Midden 
(ggdgm.nl). Iedere school heeft een eigen JGZ-team, 
bestaande uit een doktersassistent, een jeugdverpleeg-
kundige en jeugdarts. 
 
Standaard onderzoeken 
Op de basisschool krijgen kinderen twee standaard on-
derzoeken. Dit gebeurt rond 6 jaar en rond 10 jaar door 
de doktersassistent. Bij deze onderzoeken wordt gelet 
op de groei en ontwikkeling. Ook wordt gevraagd hoe 
het met uw kind thuis, op school en in de vrije tijd gaat.  
Ouders/verzorgers zijn bij deze onderzoeken niet aan-
wezig. U krijgt thuis voorafgaand aan het onderzoek een 
brief met daarbij een vragenlijst. U kunt hierop ook aan-
geven of u vragen heeft over de gezondheid of het ge-
drag van uw kind. 
 
Spreekuren 
Zijn er bijzonderheden of heeft u vragen, dan wordt u sa-
men met uw kind uitgenodigd voor het spreekuur van de 
jeugdarts of jeugdverpleegkundige. Ook kunt u zelf een 
afspraak maken als u vragen heeft over de ontwikkeling, 
gezondheid (gehoor, zien, motoriek, groei), welzijn of op-
voeding van uw kind. Hierbij kunt u denken aan onder-
werpen als eten, slapen, zindelijkheid, de sociaal-emoti-
onele ontwikkeling en de puberteit. 
 
Nog vragen of een afspraak maken: 
· http://www.vggm.nl/jeugdengezondheid 
. Stuur een email naar: ggd@vggm.nl 
 

 
 
 
Logopedie  
De logopedist die de Bernadetteschool bezoekt is Laska 
Köning Zij is van Bureau Onderwijszorg in Zevenaar. 
 
Voor meer informatie kunt u contact met hen opnemen. 
Tel.: 0316-343730 
e-mail:    logopedie@swvdeliemers-po.nl 
internet:  www.swvdeliemers-po.nl 
 
 



April 2023 
za 1  

zo 2  

ma 3  

di 4  

wo 5  

do 6 8.30-9.00 uur inloop koffieochtend 

vr 7 Goede vrijdag 

za 8  

zo 9 Eerste paasdag 

ma 10 Tweede paasdag: vrij 

di 11 IKC-raad vergadering 

wo 12  

do 13  

vr 14  

za 15  

zo 16  

ma 17  

di 18 Eindtoets groep 8 
OR-vergadering 

wo 19 Eindtoets groep 8 

do 20  

vr 21 Koningsspelen 

za 22  

zo 23  

ma 24  

di 25  

wo 26  

do 27 Koningsdag 

vr 28 Juf Marja jarig 

za 29  

zo 30  

 
 
 
 

Verzekeringen 
 
Elk schoolbestuur is verplicht een schoolaan-
sprakelijkheidsverzekering  
te hebben voor de scholen waar zij verant-
woordelijk voor is.  
Die aansprakelijkheidsverzekering  
wordt aangesproken als de school  
wettelijk aansprakelijk is gebleken.  
Deze aansprakelijkheidsverzekering geldt voor 
alle activiteiten die door de school georgani-
seerd worden (denk aan schoolreisjes of ex-
cursies) en voor alle kinderen en personeel 
(daarbij horen ook hulpouders enz.). 
Ook is er een ongevallenverzekering.  
Deze verzekering is van kracht voor het personeel (incl. 
stagiaires) en de leerlingen tijdens schooluren en evene-
menten in schoolverband, alsmede gedurende het recht-
streeks gaan van huis naar school en omgekeerd. 
 
 
 

 

 
 

 
Centrale  Eindtoets 
In groep 8 maken de leerlingen de eindtoets. 
Deze toets meet de prestaties van elke leerling op het 
gebied van taal, rekenen en studievaardigheden. 
In 2023 wordt de eindtoets op 18 en 19 april 
afgenomen. 
 
 
 
 
Hoofdluiscontrole 
 
In de eerste week na elke vakantie controleren ouders 
van de hoofdluisbrigade alle groepen.  
Is er hoofdluis geconstateerd, dan belt de coördinator of 

de groepsleerkracht de betrokken 
ouders. Er volgt een melding via de 
groepsapp.   
Na twee weken volgt er een nacon-
trole van de hele groep.  
 

 
 

 
 
 



Mei 2023 
ma 1  

di 2  

wo 3  

do 4  

vr 5 Juf Jolanda jarig 
Bevrijdingsdag 

za 6  

zo 7  

ma 8 Luizencontrole 

di 9 Mevr. Patricia jarig 

wo 10 8.30-9.00 uur inloop koffieochtend 

do 11  

vr 12  

za 13  

zo 14 Moederdag 

ma 15 Toetsweken 

di 16  

wo 17  

do 18 Hemelvaartsdag 

vr 19 Vrije dag 

za 20  

zo 21  

ma 22  

di 23  

wo 24  

do 25  

vr 26  

za 27  

zo 28 Eerste Pinksterdag 

ma 29 Tweede Pinksterdag 

di 30  

wo 31  
 

 
 

Verlof en verzuim  
 
Verlof kunt u via de schoolapp aanvragen bij juf Loekie 
Zij kan dit alleen verstrekken als de aanvraag beant-
woordt aan de criteria zoals die in de Leerplichtwet 
staan. In een aantal gevallen, zoals bruiloft, jubilea etc. 
kan zij u het gevraagde verlof zelf toekennen. 
Indien er sprake is van extra verlof voor vakantie e.d. 
mag zij u volgens de Leerplichtwet geen verlof verlenen. 
Voor kinderen van 4 jaar hoeft geen officieel verlof aan-
gevraagd te worden. Men dient wel te overleggen met 
de betreffende leerkracht.  
Vanaf 5 jaar is uw kind leerplichtig. Voor meer informatie 
hierover verwijzen wij u naar de IKC-gids. 
 
Leerplichtambtenaar 
De leerplichtambtenaar wordt ingeschakeld als leer-
lingen verzuimen: ongeoorloofd thuisblijven van school. 
 
 

 
 
 
 
 
Inloop koffieochtend 
 
Iedere maand is er een inloop koffieochtend. Zie kalen-
der voor de data.  
We bieden ouders dan de gelegenheid om wat langer op 
het IKC te blijven (van 8.30 uur tot 9.00 uur). Wij zorgen 
ervoor dat er koffie en thee is in de hal van de school. 
We doen dit om ouders de gelegenheid te geven andere 
ouders te spreken; om als IKC meer informele contacten 
met ouders te krijgen; om de band tussen ouders en IKC 
verder te versterken. 
U bent van harte welkom! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Juni 2023 
do 1  

vr 2  

za 3  

zo 4  

ma 5  

di 6 Start Avond4Daagse 

wo 7  

do 8 8.30-9.00 uur inloop koffieochtend 
Meester Lennart jarig 

vr 9 Studiedag Gr 1 t/m 8 vrij 

za 10  

zo 11  

ma 12 Studiedag Gr 1 t/m 8 vrij 

di 13 IKC-raad vergadering 

wo 14  

do 15  

vr 16  

za 17  

zo 18 Vaderdag 
 

ma 19  

di 20  

wo 21  

do 22 Juf Nanda jarig 

vr 23 Rapport mee 

za 24 Juf Bo jarig 

zo 25  

ma 26  

di 27  

wo 28 Juffen- en meestersdag 

do 29  

vr 30  

 
 
 

Leerlingenzorg 
 
Op ons IKC besteden we 
veel aandacht aan de zorg 
voor kinderen. We volgen de 
ontwikkeling van de leer-
lingen met behulp van het 
leerlingvolgsysteem. 
We proberen zoveel mogelijk 
kinderen op een verantwoorde wijze op te vangen en te 
begeleiden. Zowel kinderen die extra begeleiding nodig 
hebben als kinderen die extra uitdaging nodig hebben. 
 
Leerlingen kunnen, indien wenselijk, besproken worden 
in het ondersteuningsteam. Hierin zitten ouders, leer-
kracht, orthopedagoog, schoolmaatschappelijk werker 
IB-er en de directeur. 
Andere deskundigen kunnen op verzoek aanschuiven. 
Dit gaat altijd in overleg en met toestemming van de ou-
ders. 
 
 
 
 

 
Snappet    
           
In de groepen 4 t/m 8 (en in groep 3 vanaf januari) wordt 
gewerkt met tablets en chromebooks van Snappet. 
De kinderen uit deze groepen maken een deel van de 
leerstof op een tablet. Wanneer de kinderen in groep 3 
starten met het werken op Snappet, krijgen zij een tablet 
in bruikleen. De tablet is bedoeld om op school op te 
werken en gaat dus niet mee naar huis. 
Wanneer de tablet kapot gaat, ruilt de school deze kos-
teloos om voor een andere tablet. 
 
 
Voor de tablets heeft de school een borg betaald van 
€150,-. Wanneer een kind de tablet expres kapot maakt 
of de tablet kapot gaat door onzorgvuldig handelen van 
het kind, zal deze borg op de ouders verhaald worden. 
Om de tablets zit een beschermhoes. Wanneer een kind 
deze beschermhoes expres kapot maakt of de be-
schermhoes kapot gaat door onzorgvuldig handelen van 
het kind, zullen de kosten hiervoor op de ouders ver-
haald worden (€ 10,00). Aan het eind van groep 8, of bij 
eerder verlaten van de school, levert het kind de tablet 
weer in. 
Wilt u meer lezen over het werken met Snappet? Kijk 
dan op www.snappet.org. 
 
 
 
 
 
 



Juli 2023 
za 1 Juf Sheila jarig 

zo 2  

ma 3  

di 4  

wo 5  

do 6  

vr 7 Meneer.Toon jarig 

za 8  

zo 9  

ma 10 Musical groep 8 

di 11 Musical groep 8 

wo 12 Doordraaiochtend 
Musical groep 8 afscheidsavond 

do 13  

vr 14 Juf Paula jarig 
12.30uur start zomervakantie 

za 15 Zomervakantie t/m 27 augustus 2023 

zo 16  

ma 17  

di 18  

wo 19 Juf José  

do 20  

vr 21  

za 22  

zo 23  

ma 24  

di 25  

wo 26  

do 27 Juf Jolice jarig 

vr 28  

za 29 Juf Fleur jarig 

zo 30  

ma 31  

 
 

Pedagogische tact 
 
Voor ons staan relatie, competentie en autonomie 
hoog in het vaandel.  
Wij willen dat kinderen gelukkig worden en zich optimaal 
ontwikkelen Wij maken ons zorgen om kinderen die wor-
den buitengesloten en uitvallen. Dit is een gedeelde zorg 
van het team.  
Wij nemen verantwoordelijkheid voor ons pedagogisch 
handelen. Vertrouwen is hierbij van essentieel belang.  
 
 
 
Preventie Pesten Kanjertraining 
   

 
Op ons IKC krijgen alle kinderen de Kanjertraining aan-
geboden. 
 
“De Kanjertraining geeft kinderen handvatten in sociale 
situaties en daardoor komt tijd en energie vrij.” 
Het kind leert positief over zichzelf en de ander denken. 
Als gevolg hiervan zit het kind beter in zijn vel.  
 
Door het jaar heen behandelen we tijdens de Kanjertrai-
ning verschillende thema’s met als uiteindelijk doel dat 
de kinderen zoveel mogelijk als volgt over zichzelf den-
ken:  
• Hier ben ik, het is goed dat ik er ben 
• Er zijn mensen die van mij houden 
• Niet iedereen vindt mij aardig, dat is heel gewoon  
• Ik luister naar kritiek 
• Ik zeg wat ik voel en wat ik denk  
• Doet iemand vervelend tegen mij, dan haal ik mijn 

schouders op  
• Doet iemand vervelend tegen een ander, dan doe ik 

niet mee  
• Ik gedraag me als een kanjer, want ik ben een kanjer! 
 
 
 

 


