Nieuwsbrief IKC Nova Silva april 2017
Week van de hoop
In de derde week van maart hebben wij met alle kinderen en
medewerkers nagedacht over het thema: ‘Hoop’. In een prachtige viering is er aandacht geweest voor
alles waar de kinderen hoop uit putten. Het IKC team had hierover een ‘mannequin challenge’ gemaakt.
Ook is er nagedacht over wat wij zelf kunnen doen om de wereld een stukje mooier te maken. De
kinderen van groep 6 en meester Jonathan hebben hierover zelfs op de radio live het een en ander
mogen vertellen! U kunt zelf nog een beetje meegenieten van de viering via deze link:
pic.twitter.com/XXVpw8SObU

MR Ouderavond 21e –eeuwse vaardigheden
Wat leuk dat er zoveel ouders zijn geweest op de MR ouderavond over de “21e eeuwse vaardigheden”
om eens zelf te ervaren hoe bijvoorbeeld Eddy te programmeren is en welke denkstappen je dan moet
zetten. In het onderwijs van nu werken leerlingen vaker samen, is er veel aandacht voor kritisch denken,
leren programmeren, problemen oplossen en is er tijd voor creativiteit. Ook onze jongste kinderen
kunnen al aan de slag met de Beebots. Zo leren ze op een leuke manier programmeren en werken ze
aan hun ruimtelijk inzicht. Dank aan de ouders die ons hierbij ondersteunen!

Wennen op de basisschool
We zien regelmatig enthousiaste peuters rondscharrelen, die hun eerste ervaringen opdoen in de
kleutergroepen. Van de pedagogisch medewerkers horen we hoe ze hier van genieten. Fijn, dat deze
kinderen straks al wat zelfverzekerder de Triangel binnenstappen als ze echt 4 jaar worden!
Over dit thema willen we ook nog een koffie uur organiseren: ‘Mijn kind bijna 4… de overstap van peuter
naar kleuter’. Hier hoort u nog meer van. Dat is en blijft de belangrijkste focus voor ons als IKC: een
ononderbroken ontwikkelingslijn van 0-12 jaar!
Onderbouw coördinator, Margriet van Hierden, zal komend schooljaar momenten uit geroosterd
worden om deze overstap nog beter te begeleiden. Dit is mogelijk door een subsidie vanuit de
gemeente Ede. Evenals het gezellige leeshoekje dat onder de trap gemaakt is.

Naschoolse activiteiten
Dit jaar hebben we twee keer een naschools aanbod aangeboden. Een aantal kinderen heeft hier erg van
genoten! Wij merken echter ook dat veel kinderen al allerlei activiteiten op de planning hebben staan of
dat activiteiten extern soms lastig zijn voor ouders met brengen/halen.
We hebben nu het volgende bedacht voor komend schooljaar: Alle activiteiten zullen vallen onder de bij
Partou al bekende thema’s: “bewegen, naar buiten en muziek” en zullen plaatsvinden direct naar
schooltijd, tijdens de BSO. Wanneer er kinderen willen meedoen die normaal gesproken niet naar de BSO
gaan, is dat geen probleem, ook zij zijn van harte welkom! En dit geldt natuurlijk ook voor
kinderen van de andere scholen.
Zo staat er voor binnenkort, tijdens de week van de wandel driedaagse, een heuse wandel
2 daagse op de planning voor de peuters. Thema ‘bewegen’!
Ook de Koningsspelen op 21 april en de fotograaf op 18/19 mei zullen we gezamenlijk
oppakken.
Parkeren rondom het IKC
In de vorige nieuwsbrieven is er aandacht geweest voor het foutparkeren rondom ons IKC. Het is dan
ook fijn om te melden dat er minder klachten binnengekomen zijn in de afgelopen tijd. Heel hartelijk
dank voor uw medewerking. Dit komt ten goede het contact met de buurtbewoners en aan de veiligheid
van onze kinderen!

Heeft u vragen, opmerkingen of ideeën naar aanleiding van deze nieuwsbrief, mail ons dan terug!
Met vriendelijke groet,
Maartje Voerman, Elsemarie van Asselt en Klazien van der Vlist

