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ZOMER 2019

NIEUWSBRIEF IKC De Kreek

Voor u ligt de tweede nieuwsbrief van IKC De Kreek. Met daarin weer actuele informatie en overig nieuws. Sinds de vorige nieuwsbrief zijn er weer
allerlei stappen gezet om straks als een prachtig Kindcentrum van start te
kunnen gaan. De bouw, u kunt dat dagelijks zelf waarnemen, vordert met
grote sprongen. Op de achtergrond wordt er ook ‘gebouwd’, maar dan aan
de samenwerking tussen alle medewerkers. Dat zijn dan 120 professionals
die straks in het IKC gaan samenwerken. Dat is voor u minder zichtbaar,
daarom leest u in deze nieuwsbrief over de start van een aantal werkgroepen waar we mee aan de slag gaan. En over talenten die we binnen het
team van IKC De Kreek ontdekt hebben. Dat gebeurde tijdens een avond
die we op 4 juni jl. georganiseerd hadden. U gaat het allemaal lezen.
En mocht u daarna nog vragen hebben, loop gerust langs één van de leidinggevenden langs.
Ik wens u namens alle partners van IKC De Kreek veel leesplezier.
Job van Velsen.
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Uw kind aanmelden?

Voor de aanmeldingen van uw kind voor schooljaar 2019-2020 of 20202021, organiseren wij een aantal kennismakingsochtenden / open ochtenden. U krijgt op deze ochtend informatie over de school en er wordt een
rondleiding verzorgd. Zowel Socrates als de Roald Dahl school zetten op
diverse ochtenden hun deuren open.
Open ochtenden Socrates
19-06-2019
woensdag
donderdag 19-09-2019
woensdag
16-10-2019
vrijdag		
15-11-2019
dinsdag
10-12-2019
vrijdag		
31-01-2020
maandag
03-02-2020
woensdag
26-02-2020
dinsdag
17-03-2020
donderdag 09-04-2020
maandag
11-05-2020
Aanmelden open ochtend Socrates
Kennismakingsochtenden Roald Dahl
donderdag 07-11-2019
woensdag
27-11-2019
dinsdag
10-12-2019
donderdag 09-01-2020
dinsdag
21-01-2020
vrijdag		
07-02-2020
woensdag
04-03-2020
dinsdag
17-03-2020
vrijdag		
27-03-2020
dinsdag
07-04-2020
Aanmelden kennismakingsochtend Roald Dahlschool
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Werk in uitvoering

We willen van onze samenwerking 1+1=3 maken. Maar hoe doe je dat?
We hebben we de afgelopen periode onderzocht welke onderwerpen we
als eerste met elkaar op willen pakken en uit kunnen werken.
Dat zijn deze geworden;
Inrichting teamkamer. Deze werkgroep gaat voorstellen doen voor een
passende en sfeervolle inrichting voor de gezamenlijke teamkamer.
Een doorgaande lijn voor de peuters. Hoe kan de overgang van de peutergroep naar de kleutergroep verbeterd worden? Kunnen kinderen die er
al aan toe zijn af en toe naar de kleutergroep? Of andersom? Hoe kunnen
we de overdracht tussen de groepen verbeteren? En zouden we niet de
thema’s en afspraken in de peuter- en kleuterbouw beter op elkaar moeten afstemmen? Dat zijn zo de uitdagingen van deze werkgroep.
Teambuilding. Van wij en zij naar ons IKC De Kreek. Deze werkgroep gaat
vooral aan de slag om de samenwerking, het ‘elkaar leren kennen en weten te vinden’ te bevorderen.
Werkgroep pedagogische visie en de Vreedzame school en Wijk.
Een heel belangrijk aandachtspunt is natuurlijk hoe we elkaar aanspreken,
welke gezamenlijke afspraken we in het IKC nastreven, welke normen en
waarden, enzovoorts. De scholen werken al met een methodiek,
De vreedzame school en de vreedzame wijk. Ook de andere organisaties
gaan daarmee aan de slag.
Een rijk naschools activiteitenaanbod. Met specialisten van Netwerk en
SKH in huis gaan we aan de slag om de naschoolse activiteiten nog meer
op maat te maken, zodat er ook na schooltijd nog van alles in IKC De Kreek
te beleven valt.
Leesbevordering. Kinderboekenweek, voorleesdagen, we doen het al
maar ieder apart. We gaan met elkaar afstemmen of we dit met elkaar
kunnen gaan organiseren.
Communicatie. We hebben al een naam, nu nog een logo. We verwachten
al heel snel na de zomervakantie een logo van IKC De Kreek te kunnen
presenteren. Een mooi moment is de volgende nieuwsbrief. Maar de werkgroep is nu nog bezig met de vormgever, dus nog even geduld.
Thema Muziek. Muziek verbindt als geen ander. Deze werkgroep gaat dan
ook kijken of en hoe we rond dit prachtige thema tot een IKC-breed project kunnen komen.
Kortom, genoeg om uit te werken, en die zoektocht is al leuk, want de
werkgroepen zijn allemaal samengesteld uit medewerkers van iedere organisatie. Tijdens de medewerkers avond van 4 juni jl. heeft iedereen zijn
voorkeur voor een werkgroep aangegeven, direct na de vakantie kunnen
we dan ook van start gaan.
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Stand van zaken nieuw gebouw

In februari werd de eerste paal geslagen van het nieuwe gebouw aan de
Meetketting waar Socrates, Kinderopvang Hoorn en Stichting Netwerk
hun intrek in zullen nemen en dat samen met de Roald Dahlschool, aan
de andere kant van de Kreek, IKC de Kreek zal vormen.
Het team van Socrates heeft al in het gebouw kunnen kijken en in september krijgen de kinderen ook een rondleiding door het gebouw. De bouw
gaat zeer voorspoedig en er is alweer veel gebeurd sinds het maken van
onderstaande foto’s, een paar weken geleden. De bouw loopt tot nu toe
volgens planning en dat betekent oplevering in december. We zullen het
gebouw dan vanaf januari 2020 in gebruik gaan nemen.
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Ieder heeft een talent,
als het maar gezien wordt

Tijdens de eerder genoemde medewerkersbijeenkomst zijn verschillende
workshops georganiseerd waarmee zichtbaar werd hoe de verschillende
partners werken en waar hun specifieke kennis en talenten liggen.
Een creatief kijkje in de keuken.
Met zoveel mensen in een team kunt u zich voorstellen dat er wel ook heel
wat kennis, ervaring en talent aanwezig is binnen IKC De Kreek.
Zomervakantiespelen Bangert en Oosterpolder
De zomervakantie goed beginnen en ben je tussen de 4 en 12 jaar?
Op maandag 15 juli organiseert Netwerk verschillende activiteiten met als
thema: Ter land, ter zee en in de lucht. Bij mooi weer worden er ook wateractiviteiten aangeboden.
Dit evenement neemt plaats ter hoogte van de Vredemaker 47, op het
grasveld en het speeltuintje.
Tijd: 11.00 – 15.00 uur.
Extra; Voor tieners worden er door de jongerenwerker ook allerlei sport en
spel activiteiten aangeboden.
Toegang is gratis!!
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De peuteropvangschool van Netwerk

Nog een paar maanden wachten en dan is het zover; Netwerk gaat van
start in IKC de Kreek, samen met SKH, Socrates en Roald Dahl.
De peuterspeelscholen van Stichting Netwerk Hoorn in de Bangert Oosterpolder, Dribbel de Vierhoek en Dribbel de Kreek, worden samengevoegd
in de nieuwe locatie. We hebben twee naast elkaar gelegen lokalen in het
nieuwe gedeelte, waar we peuteropvang aanbieden.
We starten met 6 groepen, maar we hebben ruimte om uit kunnen breiden naar 10 groepen.
Ook het kinderwerk van Stichting Netwerk maakt onderdeel uit van IKC de
Kreek. Met de SKH werken we veel samen om te zorgen voor een gevarieerd aanbod in activiteiten voor kinderen van alle leeftijden.
We kijken er erg naar uit om met alle partijen samen ervoor te zorgen
dat IKC de Kreek voor kinderen en ouders een vertrouwde, inspirerende
speel-, leer- en ontmoetingsplek wordt; Een plek in de wijk die mensen,
jong en oud, met elkaar kan verbinden.
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Opvangmogelijkheden vanaf 2020

De SKH gaat met de twee groepen Bonte Koe naar de nieuwbouw.
We gaan nieuwe opvangsoorten aanbieden. Zo is de opvang voor kinderen van 0-2 jaar een nieuwe binnen de SKH.
Daarnaast zullen wij gezamenlijk met Stichting Netwerk een groep gaan
starten met alleen maar drie jarigen. Deze groep zal bij beide scholen
meedoen aan activiteiten met de kleuterklassen. Hierdoor kunnen we
kinderen optimaal voorbereiden op school.
Bij de BSO gaan we ons naschools aanbod steeds meer afstemmen met
het jongeren en kinderwerk van Stichting Netwerk. We proberen onze
krachten te bundelen en een steeds leuker en uitdagender programma
voor de kinderen uit de wijk te organiseren. De eerste resultaten hiervan
zullen zichtbaar worden in oktober dit jaar.

8

Opvang 0-2 jaar

Opvang 2-4 jaar

3-jarigen opvang

Opvang 0-4 jaar

→

→

→

→

Nieuw binnen de SKH is de opvang
voor 0-2-jarigen. Er mogen maximaal 9
kinderen in de groep. Kinderen kunnen doorstromen naar de peuter of
verticale groep.

Peuteropvang. De groep biedt opvang
aan kinderen van 2-4 jaar.

Kinderen maken, als ze drie jaar zijn,
een sprongetje in hun ontwikkeling.
Ze krijgen meer behoefte aan uitdaging en willen meer samen spelen.
Er ontstaat een grote behoefte om
meer te willen ‘leren’ en bepaalde
vaardigheden onder de knie te krijgen.
De kinderen willen daarin serieus
genomen worden. Op deze leeftijd
krijgen ze steeds meer oog voor de
wereld om hen heen en ontstaat
de behoefte om de wereld te gaan
begrijpen. Met rollenspellen oefenen
ze allerlei handelingen die ze dagelijks
om zich heen zien, zoals in een winkel
iets kopen of naar de dokter gaan.
De groep gaat activiteiten ondernemen met de kleuterklassen van beide
scholen.
Deze groep zal drie dagdelen open
zijn. Er is een pedagogisch medewerkers van de SKH en van Netwerk
aanwezig.

Opvang in verticale groep. Kinderen
van 0-4 jaar op een groep.
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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.
Redactie:
Job van Velsen, EtuConsult
Ontwerp en opmaak:
Anja van Ekris, Anja van Ekris Design
Zomer 2019
Deze nieuwsbrief is ook te vinden op de websites van alle betrokken organisaties.

