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Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
De eerste schoolweek zit er weer op. We zijn allen weer vol enthousiasme aan de slag gegaan en
vinden het fijn om weer met elkaar binnen het IKC actief te mogen zijn.
Zo aan de start van het schooljaar een nieuwsbrief met informatie over de volgende onderwerpen.
-

het naschools activiteitenaanbod
Stagiaire KOB opleiding
informatie – inloopmoment

Naschools activiteitenaanbod – We hadden gehoopt na de zomervakantie
de activiteiten van het naschoolse activiteitenaanbod van voor de zomer
voort te kunnen zetten. Door de huidige ontwikkelingen rondom het
Coronavirus is dat helaas nog niet volledig mogelijk. De toneellessen, de
boerderij bezoeken en het kanovaren zullen de komende periode nog
worden ingepland. De ouders van de kinderen die zich voor deze
activiteiten hebben opgegeven krijgen hierover via de mail bericht.
Zodra we het naschoolse
activiteitenaanbod wel weer volledig
kunnen opstarten met een geheel nieuw
aanbod, laten we u dat z.s.m. weten!

Student – Cassandra Veenstra zal stage gaan lopen binnen het IKC Wolderwijs. Cassandra volgt de
opleiding KOB (Kinderopvang/Onderwijs/Bewegen) op het Alfa College te Groningen. Cassandra zal
afwisselend te zien zijn op De Krullevaar en op De Toekan.

Informatie inloopmoment – Aan de start van ieder nieuw schooljaar organiseren we normaliter een
informatie – inloopmoment. Aangezien het op dit moment niet verstandig is u allen uit te nodigen
een kijkje te komen nemen binnen de muren van het IKC, zullen we in deze nieuwsbrief uitgebreid
verslag doen van alle mogelijkheden. Kortom, ‘Wat hebben we naast de peuterspeelgroep, de
kinderopvang en de school u o.a. nog meer te bieden?’

Logopedie
Soms hebben kinderen spraakmoeilijkheden en is logopedie nodig. Dit
gebeurt op verzoek van de ouders, pedagogisch medewerker en/of
leerkracht. Binnen het IKC is logopedist Mariska Kuiper actief op de
vrijdag.

Heeft u vragen en/of wilt u uw kind aanmelden voor logopedie? U kunt dan contact opnemen met
Mariska. Haar gegevens zijn de volgende:
Mariska Kuiper
Telefoonnummer: 0651651759
Email: vanderveldenlogopedie@hotmail.com

Kinderfysiotherapie/MRT
De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd op het gebied van de
motoriek van kinderen van nul tot achttien jaar. Op de donderdagen is
Elsemiek Katerberg actief als kinderfysiotherapeut binnen het IKC.

Heeft u vragen en/of wilt u uw kind aanmelden voor Kinderfysiotherapie? U kunt dan contact
opnemen met Elsemiek. Haar gegevens zijn de volgende:
Elsemiek Katerberg
Telefoonnummer: 0516-512775
Email: info@kinderfysiotherapie-oosterwolde.nl

Gebiedsteam
Loop je vast op het gebied van zorg, welzijn, werk of geld? Neem dan contact op met het
Gebiedsteam. Samen wordt er gezocht naar een oplossing. Dat proberen we eerst met de hulp van
mensen om je heen: familie, vrienden, buren en kennissen. Lukt dat niet? Dan helpen wij je verder,
óf we helpen je om de juiste hulp in te schakelen.
Binnenkort zal ook het Gebiedsteam een dagdeel
aanwezig zijn binnen de school. Wie, waar precies in het
gebouw en wanneer hoort u binnenkort van ons.

Buurtsport
Binnen Oosterwolde zijn twee buurtsportcoaches actief die zich richten op het basisonderwijs.
Zij ondersteunen waar nodig en kunnen hulp bieden bij het organiseren van bijvoorbeeld de
Koningsspelen en/of andere sportieve activiteiten, daarnaast coördineren zij de naschoolse
sportactiviteiten vanuit Scala - Welzijn.
VVE Thuis/Opstap(je) / VVE tutoring / VVE nieuwkomers
VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. ‘Piramide’ is de naam van het programma dat in
Ooststellingwerf op de peuterspeelgroepen wordt gebruikt. Het is een laagdrempelig en leuk
programma voor kinderen van 0-7 jaar, waarbij er spelenderwijs o.a. veel aandacht aan taal wordt
besteed. Een goede basis maakt het lezen en schrijven op latere leeftijd gemakkelijker.
In de eerste twee klassen van de basisschool loopt het VVEprogramma op De Toekan door. Carla Otter wordt hiervoor
ingezet als VVE tutor in de kleutergroepen.
Silvia Bosgraaf wordt wekelijks ingezet als tutor voor de
nieuwkomers. Silvia begeleidt de leerkrachten en gaat
daarnaast ook actief aan de slag met de nieuwkomerskinderen.
Peuters of kleuters die naast bovenstaand aanbod een extra
stimulans nodig zijn kunnen aangemeld worden voor VVE Thuis
of Opstap(je). Wilt u hierover meer informatie, neemt u dan
contact op met de pedagogisch medewerker of de
groepsleerkracht van uw kind.
Alle VVE – programma’s worden gesubsidieerd door de
gemeente Ooststellingwerf en uitgevoerd door
medewerkers van Scala – Welzijn.
De Stipe/Integrale Vroeghulp
Binnen het IKC kunnen wij gebruik maken van de kennis en
expertise van De Stipe. De Stipe heeft een ondersteunende
en verbindende rol bij het realiseren van passend
onderwijs voor leerlingen op de (speciale) basisscholen in
Zuidoost Friesland. Passend onderwijs betekent dat iedere
leerling het onderwijs en de ondersteuning krijgt waar hij
of zij recht op heeft. Vaak lukt dat op de eigen school,
soms wordt er gezocht naar een (nog) meer passende plek
voor het kind.
Voor meer informatie over De Stipe kunt u de website raadplegen, telefonisch contact opnemen of
een email sturen.
www.destipe.nl
Telefoonnummer: 0512 – 204150
Email: info@destipe.nl

Bibliotheek
Binnen het IKC onderhouden wij een nauwe samenwerking met de bibliotheek. Maandelijks komen
alle kinderen in de bibliotheek voor activiteiten en/of het uitzoeken van een nieuw (voor)leesboek.
Daarnaast komt Elke van der Leij regelmatig op De Toekan als leesconsulente in het kader van het
project dBos (de Bibliotheek op school). Met de Bibliotheek op school slaan onderwijs, bibliotheek en
gemeente de handen ineen en komt er dagelijks aandacht voor leesplezier en mediawijsheid op
school én thuis.
Met dit alles proberen we het leesplezier onder de peuters, kleuters en kinderen te vergroten.
Leesplezier is de grootste stimulans om kinderen aan het lezen te krijgen. Daarbij leren ze om beter
en verstandiger om te gaan met internet, sociale media en games.

Zoals u hierboven heeft kunnen lezen, hebben wij u en uw kind(eren) veel te bieden binnen het IKC
Wolderwijs. Heeft u over bovenstaande vragen of bent u geïnteresseerd en wilt u meer informatie
ontvangen, laat ons dat gerust weten. We staan u graag te woord! Door alle Corona – maatregelen
kunt u hiervoor het beste een mailtje sturen naar info@ikcwolderwijs.nl.

Voor nu wil ik u allen, namens alle collega’s van het IKC Wolderwijs, een fijn en gezond (school)jaar te
wensen.
Namens het team van IKC Wolderwijs;
Vriendelijke groet,
Fancy Hoekstra

