1

WINTER 2018

NIEUWSBRIEF IKC De Kreek

Kinderen voorop
In deze eerste nieuwsbrief, die bestemd is voor alle ouders en betrokkenen van IKC De Kreek, informeren we u over de ontwikkelingen rond IKC
De Kreek. Ook stellen we u voor aan het projectteam IKC.
De bedoeling is dat we u op deze manier op de hoogte houden over het
bouwen, letterlijk en figuurlijk, aan IKC De Kreek.
We wensen u dan ook veel leesplezier en mocht u vragen hebben, loopt u
gerust langs bij één van de leidinggevenden.
Job van Velsen, inhoudelijk projectleider IKC De Kreek
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Het projectteam IKC
De eerste jaren van een mensenleven zijn van cruciaal belang voor de vedere ontwikkeling. Wij zien het als onze opdracht kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op de wereld van morgen. Die ambitie verbindt ons.
Daarbij is het onze overtuiging dat we samen tot betere resultaten komen
dan ieder voor zich.
Vanuit het besef dat we als partners samen verantwoordelijk zijn voor
onderwijs en opvang voor kinderen uit de wijk, willen we onze samenwerking intensiveren. Samen in één wijk. Samen in één gebouw. Een logische
vervolgstap.
De bezoeken die we hebben gebracht aan kindcentra in het land inspireren ons om deze volgende stap te zetten. We zullen elkaars kennis, mogelijkheden en expertise moeten gaan benutten én versterken. In het belang
van de ontwikkeling van de kinderen. Daarvan zijn we overtuigd.
In een gezamenlijk aanbod als brede school, als IKC, zien we kansen om
dit voor elkaar te krijgen. In het huidige en het nieuw te realiseren deel
van de Kreek kunnen we aan een omgeving bouwen waar kinderen zich
ononderbroken kunnen ontwikkelen. Die kans willen we met beide handen pakken.
En we, dat zijn de leidinggevenden van de betrokken organisaties, Liesbeth Bruin, OBS Socrates, Femke de Boer, SKH, Fauzeia Akalei en Annemiek Nauta van stichting Netwerk, en Sylvia Woudstra van de Roald Dahl.
Samen zijn we het projectteam.
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Wat is een IKC?

Door het hele land werken kinderopvang, peuteropvang en onderwijs
steeds meer samen. Op gelijkwaardige basis in een zogenoemd Integraal
Kind Centrum (IKC).
Belangrijk doel is om voor kinderen een rijke leeromgeving, (specialistische) ondersteuning en een uitdagend aanbod te realiseren.
Het Kindcentrum is een plek waarin intensief wordt samengewerkt met
(jeugd) zorg, welzijn, sport, de bibliotheek, de bewoners en cultuur.
Daarbij zijn de ouders de natuurlijke bondgenoten.
De kernpartners van IKC De Kreek, basisschool Socrates van Talent, basisschool Roald Dahl van Penta, de kinderdagopvang en BSO van SKH en
peuter en welzijnswerk van stichting Netwerk zullen in het kindcentrum
intensief samen gaan werken om bovenstaande mogelijk te maken.
Natuurlijk wordt er op de achtergrond al volop gewerkt aan het kindcentrum. Samen met de gemeente, bestuurders, leidinggevenden, medewerkers, de medezeggenschapsraden en oudercommissie van de kinderopvang.
U las het al boven deze nieuwsbrief, Kinderen Voorop!
Samenwerken doen we in het belang van de kinderen. En van u als ouders. Samen maken we immers meer mogelijk. Of zoals we bij een IKC ook
wel zeggen, 1+1 = 3. Dat wordt de kracht van het kindcentrum.
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Op zoek naar mooie voorbeelden
We leren graag van mooie voorbeelden en raken geïnspireerd door succesvolle verhalen. Vandaar dat wij met de medewerkers van Roald Dahl,
SKH en stichting Netwerk diverse inspirerende IKC’s in Nederland hebben
bezocht. Eerder waren collega’s van Socrates ook al op bezoek gegaan.
Ieder IKC-bezoek was anders enthousiasmerend. Het ene vanwege het
gebouw, het andere vanwege de doorgaande lijn voor 0 tot 6 jarigen.
Er waren IKC’s waar 2 scholen een actieve rol spelen, bij andere bezoeken was 1 school betrokken of was er door fusie één school ontstaan.
Er waren IKC’s waar je geen verschil ziet tussen kinderopvang, school en
naschoolse activiteiten. Er zijn er waar je ziet dat partners zo veel mogelijk
doen om intensief samen te werken.
In ieder geval is een IKC niet iets dat er zo maar staat. Je bent niet ineens
een integraal kindcentrum omdat alle voorzieningen onder 1 dak zitten.
Het gaat erom dat je met elkaar toewerkt naar een plek waar alle kinderen
in de wijk zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Dat vraagt tijd,
de wil om samen te werken en een gedeelde visie op leren en ontwikkelen. De bezoeken hebben ons daarbij weer een stapje vooruit geholpen.
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Bericht van de bestuurders
Samen kom je verder

Vanuit het motto ‘Kinderen voorop’, hebben de bestuurders van het primair onderwijs Penta en Talent, stichting Kinderopvang Hoorn en stichting
Netwerk, de intentie uitgesproken om in gezamenlijkheid de schouders
onder IKC ( Integraal Kindcentrum) de Kreek te zetten.
We zien het als onze opdracht om kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op de wereld van morgen. Wij willen hen de bagage meegeven voor
een zo gelukkig en succesvol mogelijk leven. Die ambitie verbindt ons en
daarbij is het onze overtuiging dat we samen tot betere resultaten komen
dan ieder voor zich. We zullen elkaars kennis, mogelijkheden en expertise
meer moeten gaan benutten en versterken. In het belang van de ontwikkeling van onze kinderen.
Ondanks dat er op allerlei fronten nog veel werk moet worden verzet hebben we er alle vertrouwen in dat we in 2020 de deuren kunnen openen!
Jessica van der Bilt, stichting Netwerk, Hans Bouwmeester, Penta, Bert
Groenewoud, Talent, Marjan Terpstra, SKH.
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Van de MR en OC

Op dinsdag 13 november j.l. is er een bijeenkomst geweest van de Projectgroep IKC (Integraal Kindcentrum) voor de Ondernemings- en Medezeggenschapsraden van alle betrokken scholen en kinderopvang.
De avond begon met een presentatie waarin een duidelijk beeld werd gegeven van de al genomen en de nog te nemen stappen die nodig zijn om
het IKC vorm te geven.
Na deze presentatie was er ruimte voor vragen en discussie omtrent de
invulling van het te vormen IKC. De gestelde vragen konden direct worden
beantwoord door de leden van de projectgroep en/of de directieleden van
de scholen die ook op deze avond aanwezig waren.
Wat mij betreft een geslaagde avond, Vincent Boots. (Voorzitter OC SKH)
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wij wensen u gezellige
kerstdagen
en een prachtig 2019!
Start van de nieuwbouw
In week 8 van het nieuwe jaar zal dan echt de eerste paal van de nieuwbouw worden geslagen.
Een feestelijk moment waar we met zijn allen lang op hebben gewacht.
Een start voor een mooie samenwerking tussen vier organisaties.
We willen dit dan ook feestelijk vieren.
De paal wordt geslagen midden in de voorjaarsvakantie, een moment dat
de scholen gesloten zijn. We zullen na de kerstvakantie een moment prikken om dit belangrijke moment feestelijk te vieren met elkaar.
Wanneer dat zal zijn laten we u dan snel weten.
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Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de gezamenlijke partners van IKC
De Kreek te Zwaag. Met de nieuwsbrief willen we ouders, omwonenden,
toekomstige gebruikers en andere belangstellenden informeren over de
vorderingen van de bouw en de inhoudelijke ontwikkeling van het kindcentrum.
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