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Beste ouders/verzorgers,
Er heerst een vrolijke sfeer in het schoolgebouw. Na de daltonweek zijn we nu in Sinterklaassferen.
De school is versierd in stijl van de Sint (bedankt ouderraad), vanmorgen waren er gympieten op
school en we zijn bezig met de voorbereidingen voor Kerst.
Overblijf
Vanaf maandag 30 november is de overblijf ook te bereiken via sms, whats app (en eventueel
telefonisch). Hun telefoonnummer is 0683792681.
Zoals u gewend bent kunt u strippen (al dan niet los) kopen bij de overblijf. Zij zijn bereikbaar via het
e-mailadres overblijfodw@gmail.com. Daar komt nu dus een telefoonnummer bij.
We vragen alle ouders van leerlingen uit groep 1, 2 en 3 om hun kinderen dagelijks aan te melden
door een berichtje te sturen naar bovenstaand nummer. Zo weten we precies welke kinderen er
dagelijks zijn.
Alle ouders mogen natuurlijk gebruik maken van het nummer bij bijzonderheden, vragen of het
aanschaffen van overblijfstrippen.
Ouderbijdrage
De ouderraad heeft de ouderbijdrage nog niet compleet. De ouderraad organiseert met de school
speciale activiteiten zoals Kerst en Sinterklaas. Het budget hiervoor komt voort uit de ouderbijdrage
die u als ouder kunt voldoen. Momenteel heeft de ouderraad de ouderbijdrage ontvangen van één
derde van alle kinderen op school. Dat is minder dan de ouderraad gewend is te ontvangen. Daarom
kunt u dit bericht zien als een herinnering. Heeft u de ouderbijdrage al betaald?
Trots-op-map
Woensdag 2 december krijgen de leerlingen hun trots-op-map mee naar huis. De trots-op-mappen
verwachten we uiterlijk vrijdag 11 december weer terug op school.
Normaal gesproken kunt u deze mappen inzien, met uw zoon of dochter, op school. Dit jaar is dit
helaas niet mogelijk in verband met covid-19. We vragen u de trots-op-map samen met uw kind in te
kijken. Stel er gerust wat vragen bij en deel gerust complimenten uit!
Mentale weerbaarheid
In de Hoeksche Waard willen we graag dat onze kinderen veilig, gezond en met plezier op kunnen
groeien en zichzelf kunnen ontwikkelen.
De werkgroep mentale weerbaarheid van ‘It takes a village to raise a child’ zijn op zoek welke

uitdagingen we als kinderen, ouders en professionals tegenkomen als het gaat over lekker in je vel
zitten en blijven. Daarom richten we ons nu ook tot jou. Wil je de vragenlijst invullen? Het invullen
kost maximaal 10 minuten en kan anoniem. Alvast bedankt voor je medewerking. Samen maken we
de Hoeksche Waard een fijne plek voor onze kinderen!
Klik hier om de enquête in te vullen: https://bit.ly/2II8rjW
Voedselbank
Op vrijdag 27 november mag uw kind, voeding doneren op het schoolplein van ons IKC. Hierover is
afgelopen week een brief naar u verzonden. Dit is een actie van de dorpscommissie. Er komen
kratten bij de Plus, bij de School met de Bijbel en dus bij ons IKC Onder de Wieken.
Daltonweek
In de week van 9 november hebben we onze daltonweek gehouden. Elke dag heeft u on-line beelden
kunnen zien van wat er in de school gebeurde rondom onze kernwaarden samenwerken, reflectie,
verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en effectiviteit. We zijn zeer blij met de vele positieve reacties
die we van u, de ouders, mochten ontvangen, bedankt!
U kunt alles nog eens rustig bekijken op Facebook, Instagram en Parro.
Namens het hele team van het IKC wens ik u alvast een fijn weekend toe.
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

