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NIEUWSBRIEF oktober 2021
Belangrijke data
Deze week: Week van de eenzaamheid
Week 40: Ontruimingsweek
06-10: Opening Kinderboekenweek
07-10: Nieuwsbrief mee
14-10: Klassenbrief mee
22-10: Afsluiting thema ‘Communicatie’
25-10/29-10: Herfstvakantie
01-11: Start thema ‘Voeding’
03-11: Proeverij-praterij 8:30-9:30 uur
Nieuws van de MR

Vorige week is de eerste MR-vergadering van
dit schooljaar geweest. We hebben deze
vergadering onder andere de financiën, het
schoolplan, het NPO-plan, het taakbeleid en de
management rapportage besproken. Wilt u
aanwezig zijn bij de vergadering? Dat kan. De
vergaderingen van de MR zijn openbaar.

Hallo allemaal
Graag wil ik mijzelf even aan jullie voorstellen.
Mijn naam is Anouk, ik ben 22 jaar oud en vanaf
volgende week zal ik werkzaam zijn bij Kibeo
Voorhoute. Ik ben ruim 2,5 jaar werkzaam
geweest als onderwijsassistent binnen het
speciaal onderwijs maar het werd tijd voor een
nieuwe uitdaging! Het werken met kinderen
geeft mij veel
voldoening. Ik vind
het mooi om te zien
hoe de kinderen de
wereld spelenderwijs
ontdekken! Ik kan
niet wachten om te
starten bij zowel de
opvang als binnen de
school!
Rust-balanceerplein

Verkeer met Seef en Wielerplein

Binnen het thema ‘Communicatie’ passen
natuurlijk heel goed de verkeersregels en de
communicatie via verkeersborden.
Fijn dat we dit kunnen oefenen op ons
Verkeersplein.
Het krijgt nog meer betekenis als u thuis ook
oefent met de verkeersregels en de
verkeersborden.

In de eerste week na de zomervakantie kregen
we van IVN (Instituut Voor Natuureducatie)
het superbericht dat we €15.000,00 subsidie
krijgen om het laatste gedeelte van het
speelplein te vergroenen. Hier zijn we
ontzettend blij mee. Samen met onze hovenier
Frank Molendijk zijn we al aan de slag gegaan
met het verder uitwerken van het eerder
gemaakte ontwerp. Wordt vervolgd!

Bezoek ook eens onze website op : www.ikcvoorhoute.nl

Opening Kinderboekenweek

Mediatoren De Vreedzame School

Gisteren hebben we op ons IKC de
kinderboekenweek geopend. Geheel in het
thema ‘Worden wat je wil´. Verschillende
‘mysterie guests’ vertelden wat ze graag willen
worden en de kinderen in het publiek mochten
het beroep raden. Wat was de sfeer goed!
Juf Joany had samen met de ouderraad het
leerplein versierd met kleding van verschillende
beroepen. Het ziet er allemaal weer prachtig
uit.! Aankomende week zal extra aandacht zijn
voor boeken in de klas en zal ook biebjuf
Rosanne haar lessen aanpassen op de
kinderboekenweek.
Proeverij-Praterij

Ook dit jaar organiseren we weer de proeverijpraterijen. Graag nodigen we u allemaal weer
uit om op deze momenten in gesprek te gaan
met de directie en andere ouders over schoolse
onderwerpen die leven. Zo komen we met elkaar
in contact en kunnen we het onderwijs en de
opvang verbeteren. De eerste proeverijpraterij is gepland op 3 november meteen om
8:30 uur. Wij zorgen voor iets lekkers bij de
koffie of thee. Sluit u aan?
Coronamaatregelen
Nu het besmettingscijfer weer oploopt en de
herfst voor de deur staat, lijkt het ons niet
verstandig om alle ouders weer in de school te
laten. U bent welkom voor een dringende
mededeling, maar we willen u vragen om zo min
mogelijk het gebouw te betreden. Hopelijk
kunnen we in november het gebouw weer voor
alle ouders openen.

Conflicten (oplossen) horen bij het leven en bij
de ontwikkeling van het kind. Ook op IKC
Voorhoute hebben kinderen weleens een
conflict met elkaar. Sinds vorig schooljaar
werken we met leerlingmediatoren op IKC
Voorhoute. De taak van een leerlingmediator is
het oplossen van kleine conflicten middels een
uitgebreid stappenplan.
De foto’s van de mediatoren hangen op het
leerplein. Ook het stappenplan hangt hierbij.
We zijn erg trots op onze mediatoren, want we
zien dat heel goed luisteren naar de kinderen
die een conflict hebben en dat zij bijna altijd
tot een goede oplossing weten te komen.
Stelregel is dat kinderen niet naar huis gaan
voordat het conflict is opgelost. Het kan dus
gebeuren dat uw kind iets later naar
buiten/huis komt.
Leerlingenraad

In de eerste leerlingenraad van dit schooljaar
hebben de leerlingen het gehad over de
verschillende activiteiten; zoals opening thema
‘voeding’ en de kinderboekenweek. Ook is de
sfeer op school besproken in het kader van De
Vreedzame School. Het was een positieve
bijeenkomst.

Bezoek ook eens onze website op : www.ikcvoorhoute.nl

