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In deze nieuwsbrief:

1. Naam en logo
Er is een nieuwe naam voor ons IKC gekozen! Welke naam het wordt, blijft nog even
een verrassing, zodat we deze met logo groots kunnen aankondigen!

2. Ontwerpproces
Eind mei ronden we weer een ontwerpfase af. We nodigen u daarom uit op 15 juni om
de eerste beelden van het prachtige nieuwe gebouw te laten zien.

3. De volgende stap
De komende periode gaan we verder met het ontwerpen van het logo bij de naam en
met het ontwerpproces van de nieuwbouw. Voor de zomervakantie zullen we u hier
meer over vertellen. Verder zijn we druk bezig met de formatie, einde schooljaar en
tijdelijke leslokalen.

4. Save the Date
Op woensdag 15 juni, van 17.30u - 18.30u is er een inloopmoment waarop we u het
ontwerp willen laten zien.

UPDATE NIEUWBOUW EN SAMENVOEGING



Onlangs hebben we iedereen gevraagd om mee te denken over een nieuwe naam voor ons
IKC. Er zijn veel namen bedacht en ingeleverd door de kinderen. Alle ideeën zijn besproken
door  een werkgroep met medewerkers van de Wiekslag, Wereldwijzer en Puck&Co. 

En met succes… er is een naam gekozen! Welke naam het nieuwe IKC krijgt, blijft nog even
een verrassing. We zullen deze binnenkort op een feestelijke manier bekend maken. 

1 NAAM EN LOGO

2 ONTWERPPROCES
Een projectgroep met medewerkers van De Wiekslag, Wereldwijzer en Puck&Co is nauw
betrokken bij het ontwerp van het nieuwe gebouw. Eind mei hopen we weer een
ontwerpfase af te kunnen ronden
Daarnaast is met leerkrachten en pedagogisch medewerkers samen gekeken naar de
mogelijkheden voor de inrichting van de buitenruimte bij het nieuwe IKC. We willen dat dit
een plek wordt waar ieder kind van 0 tot 13 jaar kan groeien en uitgedaagd wordt om te
spelen en te leren. Er zijn al leuke opties besproken, zoals werkplekken buiten, ruimte voor
creativiteit buiten, een bewegend leren plein, maar ook een nieuwe plek voor het kippenhok
wat nu bij Huis van Droo staat. 

De inloop vindt plaats op woensdag 15 juni van 17.30u - 18.30u op De Wiekslag in Duiven.
De omwonenden worden, door de gemeente, aansluitend uitgenodigd.



3 DE VOLGENDE STAP
Naam en logo
Waar we nu naartoe werken is het ontwikkelen van een logo en een huisstijl voor het
nieuwe IKC. Daarvoor hebben we een professionele partij ingeschakeld die vanaf deze
maand met ons aan de gang gaat. 

Dit doen we ook weer gezamenlijk, met collega’s van zowel beide basisscholen als Puck&Co
de Wiekslag en Puck&Co Huis van Droo. Uiteindelijk is het de bedoeling dat we voor de
zomervakantie de naam en het logo gaan onthullen. Wij kunnen niet wachten om het
eindresultaat met u te delen!

Tijdelijke lokalen
Ook zijn we op dit moment bezig met het voorbereiden van de verhuizing van De Wiekslag
naar het gebouw van Wereldwijzer. Op de huidige parkeerplaats aan de kastanjelaan
komen de tijdelijke lokalen (portacabins). 
Deze worden vanaf 27 juni al geplaatst. Let op! Vanaf dan is het dus niet meer mogelijk 
 voor ouders van Wereldwijzer om uw auto hier te parkeren. Wel kunt u de parkeerplaatsen
aan de Goudenregenstraat blijven gebruiken.

Formatie
Nog deze maand ontvangt u een nieuwsbrief waarin we u informeren over de formatie. 
U kunt daarin lezen welke leerkracht er voor welke groep komt en ook stellen de teamleden
zich aan u voor!

Afsluiting schooljaar
Zowel op De Wiekslag als op Wereldwijzer, willen we dit schooljaar op een leuke manier
afsluiten. Dat doen we op vrijdag 15 juli op beide scholen apart. Op dinsdag 19 juli, de
laatste schooldag, zullen we dat op een bijzondere en gezamenlijke manier doen. Hierover
wordt u later geïnformeerd.

Al met al voldoende om naar uit te zien!



VOOR OUDERS VAN: 
PUCK&CO, DE WIEKSLAG & WERELDWIJZER

INLOOPMIDDAG
ONTWERP IKC

15 JUNI VAN 17.30 - 18.30
LOCATIE: DE WIEKSLAG - GOUDHAANSTRAAT 38

Kom het ontwerp bekijken van het nieuwe IKC voor
De Wiekslag, Wereldwijzer en Puck&Co!

U kunt het ontwerp beki jken van het nieuwe IKC-
gebouw, de plannen van de gemeente over o.a.

parkeerplekken, f ietspaden, of de bouwweg horen
en eventueel uw vragen stel len.

 
Omwonenden worden door de gemeente aansluitend

uitgenodigd van 18.30u - 19.30u.

4. SAVE THE DATE


