Beste ouder(s)/verzorger(s),
Voor u ligt de jaarkalender voor het schooljaar 2020 - 2021. Met deze kalender willen wij u graag
informeren over de activiteiten in het komende schooljaar. Op het moment dat deze kalender
gedrukt wordt, moet het schooljaar nog beginnen. Daardoor kan het voorkomen dat we onverhoopt
moeten afwijken van de geplande activiteiten in deze kalender. Natuurlijk zullen wij u daar zo vroeg
mogelijk over informeren.
Op de eerste pagina’s van deze kalender vindt u niet alleen beknopte informatie over ons
kindcentrum, maar ook de belangrijkste zaken uit de informatiegids. De uitgebreide informatiegids
vindt u op onze website: ikcdewieden.nl.
Neemt u ook eens een kijkje op onze Facebookpagina of Instagrampagina. Daar geven wij het hele
jaar door een kijkje van activiteiten op en rond de school.
Met vriendelijke groet,
Namens het team van IKC De Wieden

Martine van Metelen

Welkom bij IKC De Wieden
Openbaar Kindcentrum “IKC De Wieden”
Wij zijn een openbaar kindcentrum voor kinderen van 0 t/m 12 jaar en onderdeel van Openbaar
Onderwijs Zwolle (OOZ). IKC De Wieden is meer dan alleen maar een school. IKC staat voor Integraal
Kind Centrum. Dit betekent dat wij naast het organiseren van onderwijs ook kinderopvang van 0 tot 4
jaar bieden en een peuterspeelzaal hebben voor kinderen vanaf 2,5 jaar.
IKC de Wieden is een buurtschool en gelegen in een prachtige groene omgeving, in de wijk Aalanden. De school telt rond de 130 leerlingen, verdeeld over 7 basisgroepen. We streven naar een
groepsgrootte van rond de 25 leerlingen om zo de kwaliteit van het onderwijs te kunnen borgen.
Wij staan voor goed onderwijs wat meer is dan alleen het aanleren van kennis en vaardigheden.
Goed onderwijs is in onze ogen een juiste balans zoeken tussen samen leren en leven, ruimte creëren
voor persoonlijke groei en het aanleren van kennis en vaardigheden.
Wij doen dat door de kinderen op school bewust te maken van alles om hen heen. Het is een plek
van waaruit de wereld wordt verkend. Vanuit een veilige omgeving mogen kinderen op verschillende
manieren leren en ontdekken waar ze goed in zijn.
Iedereen is welkom bij ons op school! Het is van belang dat kinderen, maar ook volwassenen,
ervaren dat het fijn is om bij elkaar te horen en ergens deel van te mogen uitmaken. Van een
vriendenclubje, van de groep waarin je zit, van de school waarop je zit, maar ook van de buurt waarin
je school staat. Wij zijn altijd op zoek naar de verbinding met elkaar. ‘Samen zijn we de Wieden’

Ouderbetrokkenheid
Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat ouderbetrokkenheid in het onderwijs een positief
effect heeft op de schoolprestaties van kinderen. De Wieden onderschrijft deze gedachte. Bij ons zijn
ouders en leerkrachten actief betrokken bij de ontwikkeling van de kinderen en bij het beleid van
school. Dit vereist een goede samenwerking tussen school en ouders.
In 2019 zijn we met een groep betrokken ouders en leerkrachten gestart met een regiegroep. Het
doel is met elkaar antwoord te geven op de vraag wat een kind nodig heeft van ouders en
leerkrachten voor zijn/haar ontwikkeling. We zijn gestart met het schrijven van een visie op
ouderbetrokkenheid.
‘Op school vinden wij het belangrijk
dat de kinderen, leerkrachten en ouders zich
veilig, gehoord, gezien en gewaardeerd voelen.
Wij werken op een gelijkwaardige manier samen
aan een optimale ontwikkeling van het kind.’
Uit de regiegroep is ook een activiteitencommissie ontstaan met ouders die meehelpen bij
verschillende activiteiten in de school. Vindt u het leuk om te helpen met verschillende activiteiten of
wilt u graag meedenken in de regiegroep, dan nodigen wij u van harte uit.

De Wieden is een gezonde buitenschool
Sinds 2019 zijn we officieel een gecertificeerde Gezonde School op het gebied van sport en bewegen.
Het vignet Gezonde School is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die werken aan het verbeteren
van de gezondheid van hun leerlingen.
Een gezonde leefstijl vinden wij belangrijk voor de verdere ontwikkeling van
kinderen. Daarom bevorderen wij dat kinderen gezond eten, voldoende bewegen en
vinden wij het erg belangrijk dat kinderen goed in hun vel zitten. Er wordt dagelijks
buiten gespeeld op ons plein en op het speel- en voetbalveld naast de school. De
kinderen krijgen twee keer per week gym van een vakleerkracht van Sportservice.
Meester Brian verzorgt na schooltijd ook diverse activiteiten waar kinderen uit de
hele wijk aan mee kunnen doen.
Op de dagen dat er geen gym is, gaan de kinderen minimaal 1 kwartier extra naar buiten om
bewegend te leren.

Diverse onderzoeken tonen aan dat bewegen tijdens het leren een
positieve invloed heeft op de hersenactiviteit. Hierdoor kunnen kinderen
zich beter concentreren en neemt de focus toe. Bovendien versterkt
bewegen het zelfvertrouwen van leerlingen.
De Wieden is één van de eerste scholen die bewegend leren heeft uitgewerkt in het lesprogramma in
samenwerking met Sportservice en Windesheim.
Ook werken we aan de inrichting van een buitenlokaal waar kinderen in de buitenlucht kunnen
(samen)werken en lezen.

KIVA
Ieder kind heeft recht op een fijne schooltijd. Je als kind veilig voelen en mogen zijn wie je bent, is
een belangrijke voorwaarde voor je leren op school. Voor de sociaalemotionele ontwikkeling hanteren wij KiVa. Dit is een schoolbreed programma
gericht op positieve groepsvorming en het verbeteren van de sociale veiligheid.
Gedurende het schooljaar behandelen we 10 thema’s. De thema’s gaan over
positieve groepsvorming en het voorkomen van pesten. Kinderen krijgen meer
inzicht in wat pesten is en wat zij er tegen kunnen doen. Voor meer informatie:
www.kivaschool.nl
Er is ook een leerteam actief van ouders en leerkrachten die actief meedenken
over dit thema. Mocht u interesse hebben dan bent u van harte welkom. Daarnaast werken we ook
met het programma Rots en Water. Doel van het Rots en Water programma is het vergroten van de
weerbaarheid van kinderen in de midden- en bovenbouw.

Onderwijs van de toekomst
De Wieden wil aansluiten bij de ontwikkelingen in de samenleving. Vooral op het gebied van de
technologie gaan de ontwikkelingen snel. De vaardigheden (‘21st century skills’) die belangrijk zijn
voor kinderen en die het mogelijk maken hun wereld te vergroten zijn o.a. creativiteit, leren
samenwerken en kritisch nadenken. Wij werken op de middagen thematisch, waar we de vakken als
natuur & techniek, aardrijkskunde, geschiedenis en de kunstvakken met elkaar verbinden om hier
vorm aan te geven. Aan het einde van elk thema bent u als ouder van harte welkom in de school om
te zien wat de kinderen hebben geleerd.

Creativiteit
Op de Wieden laten we kinderen kennismaken met kunst en cultuur zowel binnen als buiten de
school. We werken nauw samen met de muziekschool, de Stadkamer en freelance kunstenaars uit
Zwolle. Ons doel is een bijdrage te leveren aan de algemene ontwikkeling van kinderen en kinderen
leren kunst en cultuur te ervaren en waarderen. Dat betekent dat we kinderen prikkelen,
nieuwsgierig maken, uitdagen hun gevoelens te uiten en ervaringen uit te drukken maar ook leren
kritisch te beoordelen en een mening te vormen. Voor alle groepen wordt minstens 1 keer per
schooljaar een uitje georganiseerd naar een theater- of dansvoorstelling, een muziekvoorstelling of
een bezoek aan een museum of bijzonder historisch gebouw.
Bent u nieuwsgierig geworden? U bent van harte welkom om bij de afsluiting van het project Kunst
en Boeken de creativiteit van de kinderen te komen bewonderen.

Engels
Vanaf groep 1 krijgen de kinderen op een speelse manier Engels aangeboden. Het uitgangspunt van
alle lessen Engels op de Wieden zal met name het plezier in het
verwerven van de taal zijn, zodat de kinderen het leren en oefenen met
de Engels taal als een uitdaging zien die hen tevens voorbereid op het VO
waar tweetalig onderwijs een steeds prominentere rol krijgt.
In groep 5 t/m 8 zal de nadruk met name liggen op het actief leren van
Engels waarbij de kinderen de taal gaan gebruiken en ervaren. Dus geen
werkboeken/werkbladen etc. Juf Inge heeft een opleiding Engelse taal en
cultuur gedaan op de universiteit van Groningen en heeft hierdoor veel
affiniteit met de Engelse Taal. Zij geeft vanaf dit school jaar op de
woensdagen Engelse les in de midden- en bovenbouw.

Succesvol lezen op de Wieden
In mei 2020 heeft de leesclub onze eigen schoolbibliotheek geopend. De leesclub bestaat uit 6
kinderen uit de groepen 5 t/m 8 die enthousiast zijn over lezen. Zij zorgen ervoor dat kinderen
dagelijks hun boeken kunnen ruilen, denken mee over de aanschaf van nieuwe boeken, praten mee
met het leerteam Taal (ouders en leerkrachten) en promoten het lezen in hun eigen groep.
De Wieden doet mee met het project Alle Zwolse Kinderen Lezen. Hierdoor kunnen we steeds nieuwe
boeken kopen voor de bibliotheek en krijgen we ook kennis en expertise via de Stadkamer in de

school. Tenslotte starten we het schooljaar 2020-2021 met een innovatietraject in samenwerking
met de Stadkamer en Windesheim om het leesonderwijs te promoten en begrijpend lezen te
integreren in onze thematisch werkwijze. Wij willen graag een voorbeeldschool zijn voor goed
leesonderwijs.

Groep 1 en 2
Wij vinden het belangrijk dat de kinderen op De Wieden van en met elkaar leren in een
combinatiegroep 1/2. Dit is belangrijk voor de ontwikkeling van jonge kinderen. Jonge kinderen leren
voornamelijk door te spelen in een rijke leeromgeving. Daarnaast biedt de combinatiegroep de
leerkrachten de mogelijkheid om de instructie en leermomenten nog beter te laten aansluiten bij de
behoefte van ieder kind. Verder is het goed voor de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen
om in de kleutergroep een keer de jongste en de oudste te zijn. Als jongste kind kan het opkijken
tegen de oudere kinderen en zich hierdoor uitgedaagd voelen om nieuwe dingen te leren. Hierna is
het kind zelf de oudste en voelt het zich groot en kan het kind groeien door de jongere kinderen te
helpen.

Groepsindeling 2020-2021
Groep
Groep 1-2
Groep 3

Maandag
Juf Inge
Juf Belinda

Dinsdag
Juf Inge
Juf Belinda

Woensdag
Juf Janou
Juf Esther

Donderdag
Juf Janou
Juf Esther

Vrijdag
Juf Janou
Juf Esther

Groep 4

Juf Mirjam

Juf Mirjam

Juf Aletta

Juf Mirjam

Juf Mirjam

Groep 5

Juf Marije

Juf Marije

Juf Marije

Juf Stella

Juf Stella

Groep 6/7

Juf Anneleid

Juf Anneleid

Juf Anneleid

Juf Mariska

Juf Mariska

Groep 7/8

Meester
Martijn

Meester
Martijn

Meester
Martijn

Meester
Martijn

Meester
Martijn

Schooltijden
Voor alle groepen geldt dat de deur van de school vanaf 8:15 uur opengaat. De kinderen van groep 1
t/m 4 komen via het achterplein naar binnen. De kinderen van groep 5 t/m 8 komen door hun eigen
ingang naar binnen.
De lessen beginnen om 8:30 uur. Zou u ervoor willen zorgen dat de kinderen op tijd zijn zodat we om
8:30 uur met de les kunnen beginnen? We hebben een continurooster. Alle groepen gaan van 8:30 tot
14:00 uur naar school.

Vakantierooster en studiedagen
Het vakantierooster en de studiedagen zijn opgenomen in de jaarkalender in deze gids. Op
studiedagen zijn de kinderen vrij. De leerkrachten kunnen dan vergaderen en scholing volgen.

Gymlessen
De kinderen gymmen 2 keer per week op dinsdag en
donderdag. We maken gebruik van de gymzaal naast de
school. In het voor- en najaar gymmen we vaak buiten. Elk
kind gymt in gymkleding (shirt, korte broek en
gymschoenen voor in de zaal). Tijdens het buiten gymmen
graag buitenschoenen meenemen.

Schoolsporttoernooien
Komend schooljaar doen we aan verschillende schoolsporttoernooien mee. De toernooien worden
georganiseerd door Sportservice Zwolle. Kinderen kunnen zich online aanmelden. U krijgt hiervan
een bericht van meester Brian, onze vakleerkracht gym. Tijdens een toernooi is er een
groepsleerkracht aanwezig als aanspreekpunt. Ouders zorgen zelf voor de begeleiding.

MR
De voorzitter van de MR is Roeland Breukelman. De MR bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten.
In de jaarkalender ziet u wanneer de MR vergadert. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te
zijn.

Ouderbijdrage 2020-2021
De oudervereniging verkrijgt haar inkomsten uit vrijwillige ouderbijdragen. Deze bijdragen worden
gebruikt voor bekostiging van extra activiteiten, zoals Sinterklaas, kerst, zomerfeest, excursies en
eventuele andere zaken. Ieder gezin ontvangt jaarlijks van de penningmeester een schrijven met het
verzoek om de ouderbijdrage over te maken. Stichting beheer oudergelden De Wieden
Rek.nr. NL50RABO0345870018
Groep 1 t/m 7
Schoolactiviteiten 25,00
Schoolreisje
26,00
Groep 1 t/m 6
Schoolreisje
28,00
groep 7

Groep 8
Schoolactiviteiten 25,00
Kamp
80,00

Fysiotherapie en logopedie
Er is, na verwijzing van de huisarts, de mogelijkheid om logopedie of fysiotherapie op school te
krijgen. Wij werken samen met Fysioplus Zwolle en Connect logopedie. U declareert de onkosten via
de zorgverzekeraar. Ook kunt u gebruik maken van ons schoolmaatschappelijk werk.

Kinderopvang Doomijn
Ieder kind is uniek en heeft zijn/haar eigen talenten. Vanuit die gedachte zoeken wij
in ons kinderdagverblijf altijd naar de beste balans tussen rust, vermaak en
uitdaging. Daarmee krijgt elk kind de aandacht die het verdient en de ruimte om
zich in eigen tempo te ontwikkelingen. Onze pedagogisch medewerkers zorgen
daarbij elke dag voor een vertrouwde basis en voor nieuwe avonturen. Echt de
fijnste plek om groot te worden dus.
Gaat uw kind na de vierde verjaardag naar de Wieden, dan kan het voor die tijd al
wennen (peuterplusgroep) en is het heel vertrouwd, want binnen het IKC wordt
veel samen gewerkt.
Groeien, ontwikkelen en genieten. Je kunt er niet jong genoeg mee beginnen. Daar is dan ook alle
ruimte voor in onze peuterspeelzaal. Want naast een vertrouwde omgeving en een veilige basis,
vinden alle kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar bij ons vooral plezier. Ze ontdekken elke dag een
nieuw stukje van de wereld. Door samen te spelen, te delen en te leren. Daar groeien ze van.
Kinderen vinden bij ons hun eigen weg. Daarin worden ze met zorg begeleid door onze pedagogisch
medewerkers en leidsters. Zij halen elke dag het beste uit uw kind door talenten te ontwikkelen en
fantasie te stimuleren. Met de leukste en spannendste activiteiten en met gerichte methodes wordt
de wereld van uw peuter steeds een stukje groter. Spelend leren en verkennen dus, en bovendien een
goede aansluiting op de basisschool die straks komen gaat. Binnen het IKC is de doorgaande lijn
onderdeel van onze samenwerking.
Buitenschoolse opvang (BSO) is opvang voor kinderen in de leeftijd van 4 tot ca. 13 jaar. BSO vindt
plaats voor en na schooltijd (voorschoolse en naschoolse opvang) en tijdens de schoolvakanties.
Voorschoolse opvang vindt plaats op onze eigen locatie. Op dit moment vindt de naschoolse opvang
nog plaats op de locatie IKC de Werkschuit.

Praktisch
Directeur:
Intern begeleider:
Didactisch coach:
Rekenspecialist:
Jonge kind specialist:
Taal/leesspecialist:
Gedragsspecialist:
ICT specialist:
Cultuurcoördinator:
Vakleerkracht gym:
Administratief medewerkster:
Conciërge:
Vertrouwenspersoon:
Onderwijsassistenten:

Martine van Metelen
Geke Stoel
Marjolein Schleper
Mariska van Ingen
Janou Borneman en Inge Wachtmeester
Belinda Oonk
Marije Jansen-van der Kolk
Anneleid de Vries
Mirjam Schottert
Brian Rispens
Diana Vink en Marjanne Beumkes
Aalt Sneller
Geke Stoel
Aletta Kroeze en Judith Rienties

Fysiotherapeut:
Logopedist:

Gabrielle Koster (038-4535503)
Heidie de Witte (h.witte@connectlogopedie.nl) 06-82443575

Bestuur Openbaar Onderwijs Zwolle en regio Postbus 55 8000 AB Zwolle
Algemeen directeur OOZ:
Arie de Wit 038-4555940
Manager Doomijn:
Peuterspeelzaal:

Ellen de Boer e.dboer@doomijn.nl
(038) 45 38 708 / 06 46 61 75 18
psz.beulakerwiede@doomijn.nl
Kinderdagverblijf Beulakerwiede:
038-8700216
Samenwerkingsverband de Stroming: www.swvdestroming.nl
Inspectie van het Onderwijs:
0800-8051 (gratis) www.owinsp.nl mail: info@owinsp.nl
Meldpunt vertrouwensinspecteurs:
0900-1113111
GGD regio IJsselvecht
afdeling jeugdgezondheidszorg
Hanzelaan 351, 8017 JM Zwolle, 038-4281428

