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studiedag 
Afgelopen maandag hebben we een hele goede studiedag gehad met de partners van het toekomstige 

IKC. Naast het ‘verbinden’ was de vertaalslag van de beloften naar de invulling van het concept een 

belangrijk onderwerp. Zodra hierover meer te melden is, wordt hierover verslag gedaan op www.ikcsp.nl  

Op deze site zijn inmiddels ook de bestuurlijke antwoorden op de nog openstaande vragen n.a.v. de online 

bijeenkomst van 7 september terug te lezen.  

Als een afzonderlijke bijlage ontvangt u ook de uitnodiging voor de ouderbijeenkomst over de inhoudelijke 

ambities voor het IKC. We hopen velen van u welkom te kunnen heten op maandag 25 oktober.  

 

Uitnodiging voortgangsgesprekken 
Vanaf maandag 1 november staan voortgangsgesprekken gepland. Vanwege de vakantie zal het 

intekenen voor deze gesprekken uiterlijk woensdag 27 oktober opengezet worden in Social Schools.  

 

Schoolreis, vrijdag 5 november 2021. 
Ja hoor, we mogen weer! In verband met de corona zijn we al 2 jaar niet echt op schoolreis geweest. 

Daarom mag groep 8 dit jaar ook mee! 

En … we gaan dit jaar allemaal met de bus. 

Locaties en tijden: 

*Groep 1/2. De Goudvis. Op school: 8.30 uur. Terug op school: 14.30 uur.  

*Groep 3/4. De Efteling.  Op school: 7.45 uur. Vertrek bus terug: 15.00 uur. 

*Groep 5/6/7/8. De Efteling.  Op school: 7.45 uur. Vertrek bus terug: 17.00 uur.  

Hulpouders zijn geregeld. Verdere informatie volgt na de herfstvakantie. 

 

Fijne vakantie 
Met een goed gevoel kunnen we terugkijken op de eerste weken van het schooljaar. Een aantal nieuwe 

collega’s hebben hun draai gevonden op school en beginnen steeds beter hun weg te vinden. De nieuwe 

rekenmethode wordt als plezierig ervaren. De week na de vakanties worden de groepen bezocht door 

Ineke Bruning van de OBD om de werkwijze en het aanbod nog scherper af te stemmen met de ‘bedoeling 

van de methode’.  

Na de herfstvakantie wordt de nieuwe verkeersmethode van Veilig Verkeer Nederland in gebruik genomen. 

Mocht u meer willen lezen: Boeiende verkeerslessen voor groep 1 tot en met 8 | Veilig Verkeer 

Nederland (vvn.nl)  

Nu eerst genieten van de herfstvakantie, thuis of mogelijk op een vakantieadres. Tot op 25 

oktober.  

http://www.ikcsp.nl/
https://vvn.nl/op-school/boeiende-verkeerslessen-voor-groep-1-tot-en-met-8
https://vvn.nl/op-school/boeiende-verkeerslessen-voor-groep-1-tot-en-met-8

