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Beste ouder(s), verzorger(s), 
 

De decembermaand nadert met rasse schreden en Sinterklaas heeft zijn intrede gedaan. De 

groepslokalen zien er prachtig uit en ouders hebben hier weer fantastisch aan meegeholpen. Erg fijn: het 

komt de sfeer in de school maar vooral ook de kinderen, ten goede.  

 

Van en naar de gym 
Dit schooljaar zijn we, in het belang van de veiligheid van kinderen, een pilot gestart: lopend naar de gym 

i.p.v. fietsend. We hebben deze pilot met elkaar geëvalueerd en dit blijkt erg goed te bevallen. Gisteren 

is dit ook met de ouderraad besproken. We hebben dan ook besloten om dit voort te zetten en voortaan 

dus lopend naar de gym te gaan.  

 

Belangrijke mededeling: datum studiedag maart 

gewijzigd!! 
Maandag 4 november hebben wij een vruchtbare studiedag gehad onder leiding van een zeer 
ervaren trainster die ook zelf in de groep werkt met IPC. Tijdens deze studiedag stonden de 
leerdoelen en de leerwand centraal. Het was een bijzonder inspirerende dag en na deze 
studiedag gaven veel collega’s aan heel graag met deze trainster verder te gaan. Dit verzoek is 
bij IPC ingediend. Het goede nieuws is dat dit mogelijk is, alleen werkt de trainster niet op 

donderdagen en vrijdagen. Dit heeft als gevolg dat wij de studiedag van vrijdag 13 maart 

gaan verzetten naar maandag 16 maart.  

Ik hoop dat iedereen hier begrip voor heeft. Excuus voor het ongemak!  
 
Angela van Dijk, coördinator IPC 
 

Staking 
Vers van de pers: gisteren is bekend geworden dat er op 30 en 31 januari weer een staking wordt 

uitgeroepen. Zoals het er nu naar uit ziet blijft de stakingsbereidheid binnen ons team  groot zolang er 

geen doeltreffende maatregelen genomen zijn. Wij melden het tijdig zodat u hierop kunt anticiperen.  

Wij begrijpen dat dit ingrijpend is voor u als ouders maar zijn van mening dat als er op korte termijn niets 

gebeurt t.a.v. het aantrekkelijk maken van ons beroep, we binnen afzienbare tijd voor veel grotere 

uitdagingen gesteld worden.  
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4e kleutergroep 
Zoals u weet starten we in januari een vierde kleutergroep. Deze groep start met vier kleuters en zal in 

de loop van de maanden uitgroeien tot een groep van 24 kinderen. 

De groep gaat ‘s morgens van start op een vaste plek: in de gymzaal. Daar wordt een eigen hoek voor de 

kinderen gecreëerd, met eigen stoeltjes, en eigen materialen zoals een planbord en een kast met diverse 

kleuter ontwikkelingsmaterialen, en het allerbelangrijkste: een eigen juf.  

Als de groep goed is opgestart gaan zij met hun juf naar het leerplein van de kleuters. Dit leerplein wordt 

hier ook op aangepast en krijgt een nieuwe aankleding in de tweede week na de Kerstvakantie. Na de 

opstart ’s morgens gaan hier vier groepen spelen, verdeeld over de drie lokalen en het leerplein.  

 

De afgelopen periode hebben we sollicitatiegesprekken gevoerd met diverse kandidaten voor de 

instroomgroep. 

U weet dat het niet meer vanzelfsprekend is dat er voldoende geschikte kandidaten voor zo’n vacature 

zijn. Juist daarom zijn wij heel erg blij dat er een hele enthousiaste en geschikte kandidate op gesprek is 

geweest: Nicole van der Zanden. Zij heeft een ruime ervaring en is heel erg blij dat zij bij kleuters kan 

gaan werken. Nicole is al een paar keer met ons in gesprek geweest en heeft veel zin om te starten. Zij is 

de komende weken al een aantal keren op school te zien vanwege de voorbereidingen voor haar nieuwe 

klasje. Nicole stelt zich zelf even aan u voor: 

 

Ik zal me even voorstellen... Mijn naam is Nicole van der Zanden. Ik ben 29 jaar oud en ik woon samen 

met mijn vriend in Helmond ('t Hout). In mijn vrije tijd tennis ik graag of onderneem ik 

leuke activiteiten met vrienden of familie. Ik ben al 7 jaar werkzaam in het onderwijs en 

dat doe ik iedere dag met veel plezier! Momenteel geef ik les aan groep 4 en groep 7. 

Daarvoor heb ik zeven jaar les gegeven aan groep 5. Ik vind het geweldig dat ik nu de 

overstap kan maken naar het jonge kind. Het lijkt me fantastisch om kinderen 

spelenderwijs dingen te leren. Ook de spontaniteit van kinderen op deze leeftijd spreekt 

mij heel erg aan. Ze willen graag leren en de wereld ontdekken. Ik ga hen de ruimte en de 

begeleiding bieden om dit te kunnen doen. We gaan er een leuk en leerzaam jaar van maken! 

Met vriendelijke groet,  

Nicole van der Zanden 

 

Tot slot wensen wij u een hele gezellige sinterklaastijd toe! 

Met vriendelijke groet, namens het team, 

Marianne van Lent 

  

 


