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Beste ouders/verzorgers,
We zitten inmiddels in de maand november. Sinds mijn vorige nieuwsbrief zijn de maatregelen
rondom corona strenger geworden. Het kabinet doet er alles aan het aantal contacten te
verminderen en het aantal reisbewegingen te beperken. Het doet me goed dat er toch door de
ouderraad en teamleden positief wordt nagedacht over een Sinterklaasviering met de kinderen.
Ook zijn er voorzichtig al wat gedachten over Kerst. Ook zijn ouderraadsvergaderingen en MRvergaderingen, al dan niet on-line, weer opgestart. Aan de andere kant blijven we ook erg voorzichtig
maar het doet goed om met elkaar in gesprek te zijn.
Juf Leenke
Zoals eerder aangekondigd gaat Juf Leenke vanaf de kerstvakantie met zwangerschapsverlof. Gezien
de protocollen rondom werknemers die in verwachting zijn, zal haar laatste lesdag in groep 8 op 17
november zijn, vervolgens zal Juf Daphne tot de Kerst de hele week in groep 8 les geven.
Na de kerstvakantie komt (zoals in een eerdere nieuwsbrief aangekondigd) juf Anita met juf Daphne
de groep 8 draaien. Juf Anita zal op maandag en dinsdag les geven, en juf Daphne op woensdag tot
en met vrijdag. We zijn blij met deze oplossing. Anita is een goede bekende van de school.
Corona
We gaan proberen de drukte beter te spreiden bij de hekken, zodat u beter afstand kunt bewaren op
de lange stoep langs het hek en de kiss en ride-strook. Daarom komt er een wijziging. Alle leerlingen
van groep 4 en 5 gaan vanaf 5 november door het rechterhek (vanuit de straat gezien). Alle
leerlingen blijven eenmaal op het terrein de deuren gebruiken die ze nu gewend zijn. De bordjes zijn
inmiddels aangepast door Meester Henk.
Parro
Onze proeflicentie zit er bijna op. De school heeft zeer goede feedback gekregen op het gebruik van
parro door ouders. Ook zijn de leerkrachten tevreden over het programma. Er is besloten Parro aan
te schaffen. We gebruiken het nu vooral als communicatiemiddel en als middel om u te betrekken bij
het wel een wee van de groep. Parro heeft meerdere functies. Het team gaat deze de komende tijd
bekijken en bespreken.
We gaan de kalenderfunctie de komende tijd al wel inzetten om u op de hoogte te houden van
activiteiten. Dat betekent dat er geen kalender meer op de website is te zien en geen kalender meer
in de nieuwsbrief is te zien.
Ook zullen de oudergesprekken via Parro in te plannen zijn. U krijgt nog bericht van ons over hoe we
de gesprekken gaan organiseren in verband met corona.

Daltonweek
Met veel zin en ambitie kondigen we de daltonweek aan, deze week start aanstaande maandag. We
zijn niet zomaar een basisschool maar een daltonschool. Voor u, de leerlingen en het team, is dit
vanzelfsprekend. Door ons bewust te zijn van de kernwaarden die daltononderwijs verbindt, weten
we precies waar we ons onderwijs op in willen richten.
Komende week staat er elke dag een kernwaarde centraal (samenwerken, reflectie, effectiviteit,
zelfstandigheid en verantwoordelijkheid). Elke dag richt de leerkracht het onderwijs rondom één
kernwaarde in.
Het is een groot gemist dat we u, de ouders, niet uit kunnen nodigen voor een opening van de
daltonweek, voor een kijkmoment of een lesbezoek. We willen u heel graag bij ons onderwijs
betrekken. Daarom zal er de hele week een cameraman in de school aanwezig zijn. Hij zal filmen in
de klassen zodat we u dagelijks op de hoogte kunnen houden van wat er in de school (en de
peuterspeelzaal) gebeurt rondom de verschillende kernwaarden.
Het beeldmateriaal zal verspreid worden via Facebook en Instagram. Zoek op Onder de Wieken en u
kunt ons volgen. Ook zullen er foto’s via Parro verspreid worden zodat u de activiteiten kunt zien.
Twee maanden geleden heeft u een AVG-formulier voor het hele schooljaar ingevuld. Uiteraard
zullen we de kinderen die geen toestemming hebben op social media getoond te worden, niet met
hun gezicht in beeld laten komen.
Daltonweek:
Maandag: samenwerken
Dinsdag: zelfstandigheid
Woensdag: reflectie
Donderdag: effectiviteit
Vrijdag: verantwoordelijkheid
Bag to school
Vorige week heeft u maar liefst 442 kilo aan kleding op school afgegeven. We bedanken u hartelijk
voor uw bijdrage. Leuk om te zien dat ook andere gezinnen in het dorp of gezinnen van oudleerlingen kleding kwamen brengen. De opbrengst van €132,60 gaat in de pot van de ouderraad. Zij
sparen voor een nieuwe set servies.
Schoolfruit
Aanstaande week hebben we voor het eerst schoolfruit. U mag op maandag een koek meegeven, op
dinsdag geeft u zelf uw kind fruit mee en op woensdag, donderdag en vrijdag krijgt uw kind op school
fruit vanuit het EU-schoolfruitproject. We zijn benieuwd wat we volgende week krijgen.
KDV
Op het kinderdagverblijf zijn we bezig geweest met het thema “Welkom Puk!”.
We hebben Puk geholpen alle namen van de kinderen te oefenen en te leren waar de huishoek, de
autohoek, de leeshoek en de bouwhoek zijn. Ook leerden we Puk wat je daar zo allemaal kan doen,
en hoe alles weer opgeruimd kan worden.
We hebben de dagritmekaarten bekeken en geleerd wanneer we fruit eten of een boterham, en wat
we op een dag allemaal gaan doen. En verder hebben we natuurlijk ook gekleurd, geverfd, gekleid en
geplakt!

En toen Puk een keertje kwijt was zijn we onder, over, op, naast en tussen de kussens gaan klimmen
en zoeken naar dat ondeugende jongetje, langs een draad die ons de weg wees naar Puk, die lag te
slapen met een bol wol in zijn armen.
In de herfstvakantie gingen we alles bekijken wat met de herfst te maken heeft, zongen we
herfstliedjes, verfden en kleurden we bladeren en pompoenen, en lazen we het verhaal “Karel in de
herfst”. Na de vakantie zijn we begonnen aan het thema Reuzen en
kabouters, en leren we alles over “groot” en “klein”.
U kunt alle activiteiten weer volgen op flex kids,
groetjes van de leidsters van het kinderdagverblijf!
BSO
De bso heeft het druk gehad in de herfstvakantie!
Op maandagochtend kwam de Kunstbus van 9.30 tot 11.00 uur. Er werd een workshop gegeven in
het teken van Mickey/Disney, tekenen en schilderen. Ook waren er kinderen van buiten de bso
aanwezig.
Verder was er een Disney speurtocht en maakten we een Pinokkio met stokjes, kurken, ijsstokjes
enzovoort.
We maakten een Olaf van klei, in overleg met school mochten we klei en kleigereedschap gebruiken,
super cool! We hebben ook een Frozen Bingo met cadeaus gedaan. Wat ook heel leuk was: de hele
vakantie hadden we de visjes van de kleuters op bezoek. We hebben ze liefdevol verzorgd, en
vonden het heel gezellig een aquarium in de bso-ruimte te hebben staan!
Namens het hele team van het IKC wens ik u alvast een fijn weekend, blijf gezond.
Met vriendelijke groet,
Tobias Vermeulen, directeur
IKC Onder de Wieken

Nog even een belangrijk bericht voor ouders van kinderen die het kdv en/of de bso
bezoeken.
Alle ouders en verzorgers krijgen in oktober of november bericht van de mentor van
uw kind(eren) om een afspraak te maken voor het (dit jaar in verband met corona
telefonische) 10 minuten gesprek.
Tijdens dit gesprek wordt u door de mentor op de hoogte gebracht van de ontwikkeling
en het welbevinden van uw kind(eren) en kunt u natuurlijk uw vragen en opmerkingen
kwijt.
Geeft dit 10 minutengesprek aanleiding voor vervolggesprekken, dan worden ook
daarover zo snel mogelijk afspraken gemaakt.
Team Korendijk

