
 
          
 

 
 

 

 

 
NIEUWS VAN HET IKC  

 
De basisschool en de BSO zijn vanaf 8 juni weer helemaal open. Voor de kinderdagopvang en de 
groep Meerkoet was dit vanaf 11 mei al het geval. We zijn blij dat het IKC voor alle kinderen weer 
volledig toegankelijk is. Helemaal normaal is het echter nog niet. Zo zetten we extra schoonmaak in, 
wassen kinderen vaak hun handen en mogen ouders niet in de IKC of op het plein komen. De 1,5 
meter regel leidt tot beperkingen in de omgang met ouders en het contact tussen collega’s onderling.  
 
Er zijn in ieder geval tot aan de zomervakantie geen stagiaires, vrijwilligers of hulpouders in het IKC. 
Wij willen dat er zo min mogelijk volwassenen in het gebouw zijn. Het protocol schrijft voor dat de  
1,5 meter afstand tussen kinderen niet nodig is, tussen volwassenen noodzakelijk is en tussen 
medewerkers en kinderen wenselijk is. Dit laatste blijkt niet realistisch. Daarvoor zijn er te veel 
noodzakelijke, spontane en natuurlijke contactmomenten tussen medewerkers en kinderen. 
 
De start van de dag op het IKC verloopt goed. Kinderen worden druppelsgewijs gebracht of komen 
geleidelijk naar het IKC. Het overdragen van het kind bij de kinderopvang en de Meerkoet aan de 
buitendeur verloopt soepel. Het moment van informatie-uitwisseling is weliswaar kort, maar indien 
nodig wordt er later op de dag contact gemaakt tussen ouders en medewerkers.  
 
Het ophalen van de kinderen op school verloopt over het algemeen goed, maar kan wat betreft de 1,5 
meter regel wel beter. De school gaat op drie verschillende plaatsen in twee shifts uit, maar 
desondanks zien we een aantal ouders toch dichtbij elkaar staan. Alhoewel dat is ieders eigen 
verantwoordelijkheid is, willen we jullie toch vragen hierop attent te blijven.  
 
Tip: Bij de uitgang van groep 3 t/m 7 houden we telkens de parkeerplaats vrij met een rood lint, zodat 
hier geen auto’s worden geparkeerd. Maak bij het wachten op jullie kind gerust gebruik van deze 
ruimte, want daar is dit juist voor bedoeld.  
 
We hebben allemaal te dealen met een nieuwe realiteit van bewegingsbeperkende maatregelen en 
dat zal voorlopig wel zo blijven. Ofschoon er zeker wel eens iets mis gaat het ons allemaal, in en om 
het IKC, goed af om ons hieraan aan te passen. Complimenten daarvoor en dank jullie wel! 

 

 
NIEUWS VAN DE MEERKOET 
 
Hallo allemaal , 
  
Ook wij van groep Meerkoet zijn vanaf 11 mei weer aan de slag.   
En wat is het fijn om weer samen te kunnen spelen en werken! 
De kinderen komen weer met plezier naar de groep. Sommige  
dingen zijn wat anders, nu met de nieuwe maatregelen, maar ook  
daar zijn we alweer helemaal aan gewend. We kunnen weer fijn  
samen spelen, ervaren en leren. We wensen jullie ook allemaal  
weer heel plezier binnen het IKC!  
 
Groetjes, De Meerkoetjes 
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NIEUWS VAN DE BASISSCHOOL 
 
Formatie en groepsindeling volgend schooljaar 
 
De formatie voor volgend schooljaar is rond. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de 
doorstroom van de kleuters uit groep 2 naar en de indeling daarvan in de nieuwe groepen 3. Alle 
andere groepen blijven in principe bij elkaar. Vrijdag 19 juni wordt het verslag meegegeven aan de 
kinderen en zal ook de leerkracht-groepsindeling voor volgend schooljaar bekend worden gemaakt  
 
Waardechegue € 1000 overhandigd door IKC kinderraad aan Kinderfonds Mamas 
 
Al eerder is in een nieuwsbrief vermeld dat we de opbrengst van de sponsorloop eind vorig schooljaar 
hebben besteed aan een nieuw speeltoestel en een goed doel. De opbrengst was toen € 4000,- en 
het was de wens van de IKC Kinderraad om hiervan € 3000,- te besteden aan een speeltoestel en  
€ 1000,- aan Kinderfonds Mamas.  
 

                          
 
 
Donderdag jl. heeft de IKC kinderraad het schooljaar afgesloten met een lekker hapje en daarna 
middels videobellen de waardecheque “overhandigd” aan het kinderfonds. De kinderen vonden het 
geweldig!  
 
Benieuwd naar Kinderfonds Mamas? Kijk maar eens op www.kinderfondsmamas.nl: Kinderfonds 
MAMAS steunt de MAMAS van Zuid-Afrika: sterke, indrukwekkende vrouwen die opstaan voor 
kinderen in ernstige armoede. Deze vrouwen organiseren zelf dagelijkse zorg, bescherming, eten, 
warmte en liefde voor nu al 60.000 kinderen in 57 prachtige projecten. De MAMAS ontfermen zich 
structureel over de meest kwetsbare kinderen en helpen hen om veilig, gezond, goed opgeleid en 
sociaal vaardig groot te worden”.  
 
Verkeersexamen 
 
Door de coronacrisis kon het theoretisch en praktisch verkeersexamen geen doorgang vinden. 
Inmiddels mag er gelukkig weer wat meer. Het VVN (Veilig Verkeer Nederland) heeft besloten het 
theoretisch verkeersexamen te verplaatsen naar de week van 15 juni. De kinderen maken het examen 
op donderdag 18 juni. Deze week en ook volgende week zijn we bezig met het maken van 
oefenexamens. Vrijdag 19 juni krijgen de kinderen te horen of ze het theoretisch examen behaald 
hebben. Het praktisch verkeersexamen heeft meer voeten in de aarde, daar het georganiseerd wordt 
door verschillende partijen. Er is besloten het praktisch verkeersexamen uit te stellen naar volgend 
schooljaar.  
 
Hopende jullie zo voldoende geïnformeerd te hebben! 
 
Ook namens de ouders van de werkgroep verkeer, 
Met vriendelijke groet, 
Laura, Dorine en Bob 
 



Belangrijke data 

 
23 en 25 juni  : 10-minutengesprekken (via MS Teams) 
1 juli   : Wenochtend kinderen t.b.v. volgend schooljaar 
2 juli   : Schoolverlatersavond groep 8  
8 en 9 juli  : Jaarafsluitingsdagen (in aangepaste vorm, informatie volgt nog) 
10 juli   : Laatste schooldag, alle kinderen om 12.00 uur vrij 
13 juli t/m 21 augustus : Zomervakantie 
 
 
Namens het IKC team, 
Wim Oosterman 


