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Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
Afscheid en welkom – De afgelopen twee jaar zijn er al regelmatig wisselingen geweest van
pedagogisch medewerkers op de Krullevaar en op Villa Sprankel. Collega’s die binnen de eigen
organisatie op een andere locatie een nieuw avontuur aan gingen of doordat ze buiten de organisatie
een nieuwe uitdaging vonden. En afscheid nemen van betekent uiteraard ook weer een welkom voor
nieuwe gezichten. Ook op De Toekan zullen er de komende periode een aantal personele wisselingen
zijn, waaronder ikzelf als directeur van De Toekan en coördinator van het IKC Wolderwijs. Per 1
augustus heb ik namelijk een nieuwe baan als clusterdirecteur bij de onderwijsorganisatie Adenium
en zal Liesette Duinstra het stokje van mij overnemen. Liesette heeft er veel zin in en is enthousiast
om straks te starten aan haar nieuwe avontuur op het IKC Wolderwijs.
Uiteraard heb ook ik veel zin om na de zomer te starten met mijn nieuwe baan, ondanks ik ook met
een beetje pijn in mijn hart afscheid zal nemen van het team, de kinderen en u als ouder. Ik ben altijd
met ontzettend veel plezier actief geweest binnen het IKC Wolderwijs en heb met het team aan
mooie ontwikkelingen mogen werken. Ik ben dankbaar voor de fijne sfeer die we altijd hadden
binnen het team en binnen het IKC Wolderwijs. Zeker iets om trots op te zijn!
Toekomst IKC Wolderwijs – De personele wisselingen hebben ervoor gezorgd dat we in oktober een
IKC teambijeenkomst hebben gepland die in de eerste plaats in het teken zal staan van ontmoeten,
terugblikken en vooruit kijken. Waar staan we nu? Waar zijn we trots op? En ook waarin willen we
nog graag een stap maken met elkaar. Liesette Duinstra zal hier samen met het team van het IKC
Wolderwijs invulling aan gaan geven en u vervolgens hierover uiteraard informeren.

KiVA – De KiVa informatiefilm is af! Hieronder de linkjes naar de drie informatieve filmpjes. Onze
begeleider, dhr. Peter te Riele, heeft geprobeerd u in de filmpjes iets te vertellen over de
achtergrond, visie en aanpak van KiVa en informeert u over ‘grenzen stellen’.
Heeft u n.a.v. het bekijken van de filmpjes nog vragen over KiVa stuurt u dan een mailtje naar
susanna.zuidema@comprix.nl. Zij zal dan samen met het KiVa team afstemmen wat er nodig is uw
vragen te beantwoorden.
Filmpje 1: https://youtu.be/AmDX6_EFO2E
Filmpje 2: https://youtu.be/N0nG3abDIYM
Filmpje 3: https://youtu.be/yfWmhOq435U
Einde schooljaar – Met elkaar vieren we het einde van het schooljaar op donderdag 14 juli. In de
ochtend een Vossenjacht en in de middag een theatervoorstelling voor alle kinderen. Samen met
mijn collega Nynke Veenstra (intern begeleider onderbouw) die na de zomer zal gaan genieten van
haar pensioen en dus ook afscheid neemt, zullen we alle kinderen van het IKC Wolderwijs deze dag
trakteren op wat lekkers. Fijn om het schooljaar op een feestelijke wijze met elkaar en samen met de
kinderen af te kunnen sluiten!
Informatieve inloopavond – Tot slot willen we u alvast noemen dat we op dinsdag 6 september 2022
een informatieve inloopavond willen organiseren in het IKC Wolderwijs. Tussen 18.00 uur en 19.00
uur willen we de kinderen vragen als gids te fungeren. De kinderen mogen dan namelijk samen met
hun ouder(s) en/of verzorger(s) door het IKC Wolderwijs lopen. Uiteraard zijn alle leerkrachten en
pedagogisch medewerkers aanwezig de kinderen een handje te helpen! Een uitnodiging met meer
informatie hierover volgt in de eerste schoolweek na de zomervakantie.

En dan nu, voor u allen een hele fijne zomervakantie gewenst namens alle collega’s van het IKC
Wolderwijs!

Vriendelijke groet,
Fancy Hoekstra

