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Op de eerste bladzijde leest u een korte samenvatting van wat er in deze nieuwsbrief staat.
Wilt u hier meer over weten, dan kunt u verderop in de nieuwsbrief hier meer over lezen.

In deze nieuwsbrief:
1. Onthulling naam!
Middels een filmpje zullen we in deze nieuwsbrief de naam onthullen.

2. IKC aansturing en verbinding met het Huis van Droo
Frank de Bruin is per 1 september 2022 IKC directeur van onderwijs, de opvang en locatie
Huis van Droo.

3. Inventarisatie opvang behoeftes
Vanaf woensdag houden we een inventarisatie om het aanbod maximaal aan te laten
sluiten op de vraag.

4. Belangrijke data komende maand
De belangrijkste data, zoals de wenmiddag, slotdag etc. staan onder elkaar.

5. Rondleiding op Wereldwijzer
Voor ouders van De Wiekslag is er dinsdag 12 juli een mogelijkheid om Wereldwijzer te bekijken



De nieuwe naam

U wacht natuurlijk al weken op de naam
van ons nieuwe IKC! We willen u en de
kinderen daarom niet langer in spanning
laten. Om achter onze nieuwe naam te
komen, dagen we u uit om mee te
puzzelen.

Bekijk in dit filmpje wat onze nieuwe
naam gaat worden vanaf komend
schooljaar en hoe deze tot stand is
gekomen.

De komende weken hopen we de laatste
hand te leggen aan ons logo. Deze willen  
we aan u en de kinderen onthullen op
dinsdag 19 juli. De laatste schooldag.

IKC aansturing & locatie Puck&Co Huis
van Droo

Met de komst van het nieuwe IKC
komend schooljaar, zal er ook wat betreft
organisatie iets veranderen. Vanaf 1
september zal Frank de Bruin IKC-
directeur worden. Dat betekent dat hij
naast het onderwijs, ook
verantwoordelijk zal zijn voor de opvang
(dagopvang, peuteropvang en
buitenschoolse opvang) op ons IKC. 

Daarnaast zal hij locatieverantwoordelijke
worden voor Puck&Co Huis van Droo.
Zowel de medewerkers als de kinderen
van Huis van Droo zullen, als de
nieuwbouw klaar is, verhuizen naar het
nieuwe gebouw van IKC de Droomgaard.
Hierdoor kunnen we vanaf 1 september
2022 maximaal inzetten op een optimale
samenwerking tussen beide partijen
binnen het toekomstige IKC. 

Inventarisatie opvang behoeftes

Vanaf aankomend schooljaar bieden we
op ons nieuwe IKC ook opvang aan. Het
gaat om dagopvang (0-4 jaar),
peuteropvang (2-4 jaar) en voor- en
buitenschoolse opvang/BSO (4-12 jaar).
Komend jaar starten we met 1
dagopvang, 1 peuteropvang en 1 BSO-
groep. In het nieuwe IKC zullen we dat
uitbreiden naar 5 groepen.

Om goed aan te sluiten bij de
opvangbehoeftes van ouders van ons IKC
en ook nieuwe ouders, zullen we vanaf
woensdag een inventarisatie doen. U
kunt hierin aangeven of u belangstelling
hebt voor deze opvang. 
Hierop willen we ons aanbod zo goed
mogelijk laten aansluiten.
We nodigen u dus van harte uit deze
inventarisatie in te vullen. Alvast dank!

Samenvoeging De Wiekslag, Wereldwijzer & Puck&Co

https://youtu.be/19zbqSQUGvg


Belangrijke data komende periode

Week 27:                            
Onthulling naam nieuwe IKC

Dinsdag 12 juli:                
Rondleiding op Wereldwijzer voor ouders
van De Wiekslag

Donderdag 14 juli:          
Wen- / wisseldag. Kinderen starten op
hun eigen school. Vanaf 9.00u hebben de
kinderen op Wereldwijzer een moment
met hun klas én leerkracht van volgend
jaar

Vrijdag 15 juli:  
Schoolfeestdag op eigen school

Maandag 18 juli:             
Schoolreisje De Wiekslag / uitvegen
groep 8 op Wereldwijzer

Dinsdag 19 juli: 
Laatste schooldag De Wiekslag &
Wereldwijzer op locatie Wereldwijzer
met om 13.00u – 14.00u een optreden
van alle kinderen voor ouders en de
onthulling van het logo van ons nieuwe
IKC

20 juli – 22 juli: 
Verhuizing De Wiekslag naar
Wereldwijzer – vakantie voor de
kinderen

Rondleiding op Wereldwijzer
voor ouders van De Wiekslag

Graag willen we u ook in de gelegenheid
stellen om het gebouw van Wereldwijzer
te bekijken. 

We nodigen u daarom uit op:
Dinsdag 12 juli van 8.45u – 10.00u voor
een rondleiding door Wereldwijzer.

Uiteraard zullen we pas vanaf 20 juli gaan
verhuizen en de ruimtes gaan inrichten.
Tegelijkertijd kunnen we u wel vast laten
zien hoe het gebouw eruit ziet, welke
sfeer het heeft, in welk lokaal uw kind
gaat komen en waar bijvoorbeeld
belangrijke ingangen zijn.

U wordt ontvangen door Frank de Bruin
en vervolgens wordt u in kleine groepjes
rondgeleid door de kinderen van groep 7
of 8 van Wereldwijzer.

Als u gebruik wilt maken van de rondleiding,
geeft u zich dan op met een e-mail naar
frank.debruin@liemersnovum.nl. 

In de bevestiging op uw aanmelding,
zullen we een gerichte tijd aangeven
waarop u kunt komen, zodat we de
rondleidingen kunnen verspreiden.

Belangrijke data komende maand



Op Wereldwijzer zijn maandag 27 juni de tijdelijke lokalen geplaatst. t/m week 27
worden de noodlokalen binnenin helemaal afgewerkt met wanden, toiletten,
airco's, elektra-aansluitingen, zonwering en plintjes etc.

Op De Wiekslag is de aan- en afvoerroute aangelegd voor het sloop- en
bouwverkeer. Op een deel van het grasveld en de weg er naar toe zijn
stelconplaten gelegd. Het voetbalveld kunnen kinderen blijven gebruiken. Deze is
verkleind en ligt net achter de zandheuvels.
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