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NIEUWS VAN HET IKC
Vanaf 11 mei zijn de school en BSO weer gedeeltelijk doorgestart en de kinderdagopvang en de
groep Meerkoet helemaal open gegaan. Kinderen waren erg blij weer naar het IKC te kunnen komen.
Opvallend was hoe snel zij de draad weer oppakten. We hebben het brengen en halen aangepast en
dit verloopt prima, ondanks dat dit misschien even wennen was. Ouders dragen bij de buitendeur de
kinderen over aan de pedagogisch medewerkers en voor de school geldt dat ouders dit bij één van de
poorten van het buitenterrein doen. We konden merken dat de kinderen thuis hierop goed waren
voorbereid. Complimenten! Fijn is ook dat buiten het plein de 1,5 meter afstandsregel goed wordt
nageleefd. Top!

NIEUWS VAN DE BASISSCHOOL
Basisscholen en BSO op 8 juni weer helemaal open
Vorige week werd bekend gemaakt dat op 8 juni de basisscholen weer volledig open gaan. Ook de
BSO gaat dan weer op reguliere wijze volledig open. Vanaf 8 juni is er geen noodopvang meer voor
ouders met cruciale beroepen.
Naar verwachting verschijnt één dezer dagen een bijgesteld protocol waarin de richtlijnen van het
ministerie, RIVM en de sociale partners voor de volledige openstelling nader worden uitgewerkt. Dan
wordt duidelijk onder welke condities we volledig open gaan. Nadere informatie aan jullie hierover
volgt z.s.m. daarna.
Studiedag 8 juni
In de jaarkalender staat op 8 juni een studiedag voor school gepland. Deze studiedag gaat door, de
school is dan gesloten De kinderen komen dus 9 juni weer naar school.
De BSO is op 8 juni de hele dag open en is bedoeld voor kinderen, waarvan de ouders een contract
hebben met Kinderopvang Zonnekinderen.
Activiteiten en festiviteiten
Alle festiviteiten, zoals vermeld in de jaarkalender, gaan dit schooljaar niet meer door. We denken wel
na over een aangepaste vorm van de jaarafsluitingsdagen op 8 en 9 juli. Hetzelfde geldt voor de
schoolverlatersavond en de musical. Dit zal niet op de gebruikelijke wijze plaats vinden. De musical
zal worden gefilmd en we gaan wel op zoek naar een vorm waarin de kinderen van beide groepen 8
toch een mooi afscheid kunnen beleven. De schoolverlatersavond staat gepland op 2 juli. Afhankelijk
van de vorm die we kiezen kan deze datum nog worden aangepast.
Toetsweek vervalt
Deze week zou de toetsweek over de 2de periode plaats vinden. Conform het advies gaan we deze
citotoetsen verplaatsen naar eind september/begin oktober. Dat levert een beter beeld op van de
leerresultaten. Wel gaan we komende weken middels bijvoorbeeld de methodetoetsen verder

onderzoeken waar de kinderen nu staan. Dit heeft dan een diagnostisch en geen normatief karakter.
Over eventuele onderwijsachterstanden maken we ons geen zorgen. Veruit de meeste kinderen
hebben in de periode van het thuisonderwijs hard gewerkt. Complimenten hoor; ook voor de ouders
die hun kind (-eren) hierin hebben begeleid.
10 minutengesprekken en verslag
Het verslag zal dit keer een ander karakter hebben. Omdat we de citotoetsen doorschuiven kunnen
we geen goede onderbouwing geven van de leerresultaten over de afgelopen periode. Wel schetsen
we in het verslag een beeld van de algehele ontwikkeling die de kinderen hebben doorgemaakt. De
10-minutengesprekken op 23 en 25 juni gaan wel door. Dit doen we niet “live”, maar via MS Teams.
Vignet Gezonde School
Het vignet Gezonde School is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die werken aan het verbeteren van
de gezondheid van hun leerlingen. Na het behalen van minimaal één themacertificaat mag een school
zich gedurende drie jaar een Gezonde School noemen. Afgelopen jaar hebben we toegewerkt naar
het predicaat “Gezonde School” en vorige maand hebben wij vernomen dat wij het themacertificaat
“bewegen en sport” hebben behaald. Daar zijn we natuurlijk heel trots op!
Er zijn acht gezondheidsthema’s voor het PO en VO:
1. Voeding
2. Bewegen en sport
3. Roken en alcohol
4. Welbevinden
5. Relaties en sexualiteit
6. Fysieke veiligheid
7. Milieu en natuur
8. Mediawijsheid
We voldoen aan de criteria die bij het themacertificaat “bewegen en sport” horen: educatie,
signalering, schoolomgeving en beleid. Onze school besteedt structureel veel aandacht aan bewegen
en sport ter bevordering van een actieve, gezonde leefstijl en het verbeteren van de motorische
vaardigheden. We bieden naast de gymlessen veel andere bewegingsactiviteiten aan, al dan niet
geïntegreerd in andere lessen. Denk daarbij aan de inzet van het Beweegteam Westervoort,
sportdagen, opstartdagen en de jaarafsluiting. We beschikken over een kleuterspeellokaal en een
multifunctioneel schoolplein. Het is onze ambitie om in de toekomst meerdere themacertificaten te
behalen. Het eerst volgende themacertificaat is gezonde voeding
De kwaliteitscriteria voor het vignet Gezonde School zijn opgesteld door extern deskundigen van
onder andere het Voedingscentrum, KVLO Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding en
het Trimbos-instituut. Om de kwaliteit van vignet Gezonde School te behouden, kan onze school
bezocht worden voor een audit. Audits vinden plaats op basis van een steekproef.
Meer weten? Kijk dan op www.gezondeschool.nl
Belangrijke data
8 juni
23 en 25 juni
2 juli
8 en 9 juli
10 juli
13 juli t/m 21 augustus
Namens het IKC team,
Wim Oosterman

: Studiedag (kinderen zijn vrij)
: 10-minutengesprekken
: Schoolverlatersavond groep 8 (attentie: datum kan nog worden aangepast)
: Jaarafsluitingsdagen
: Laatste schooldag, alle kinderen om 12.00 uur vrij
: Zomervakantie

