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Voor u ligt de 3e nieuwbrief. We nemen u graag mee met wat achter de schermen
gebeurt. De eerste stappen in het bouwproces worden gezet. We krijgen daarbij
hulp van de bouwprojectmanager. Ook worden de schoolteams betrokken; wat is
er nodig om de onderwijskundige visie vorm te geven?
Op bestuurlijk niveau hebben de bestuurders van LiemersNovum en Puck&Co
een intentieverklaring getekend. Verderop kunt u een interview lezen met de
bestuurders en gaan zij hier verder op in.
Gelijktijdig zijn wij met de teams aan het werk. Het onderzoek naar het effect van
samenvoeging van de beide scholen is in volle gang. Een drietal teamleden
vertellen in deze nieuwsbrief hoe zij de tweedaagse hebben ervaren.
We willen u als ouder/verzorger zoveel mogelijk betrekken bij het proces.
Verderop kunt u lezen hoe we dat willen doen, met in achtneming van de
beperkende coronamaatregelen. Veel leesplezier! We blijven u graag op het hart
drukken dat u met vragen altijd bij ons kunt aankloppen.

EEN INTEGRAAL KINDCENTRUM
Een ononderbroken ontwikkeling voor uw kind van 0 tot 13 jaar
Op d.d. 12-02-2021 ondertekenden Sandra Scholten
(directeur-bestuurder van Puck&Co) en Pieter-Jan
Buhler
(voorzitter
college
van
bestuur
LiemersNovum) een intentieovereenkomst. Daarin
werden afspraken gemaakt om in de komende
periode onderzoek te doen naar de vorming van het
nieuwe Integraal KindCentrum (IKC). In dit deel van
deze nieuwsbrief geven we een toelichting op het
waarom, hoe en wat. Samen met Sandra Scholten
en Pieter-Jan Buhler komen we in een vraaggesprek
terug op dat begrip ‘IKC’.

Wat is er dan nu nieuw aan? Er is toch al een
IKC de Wiekslag?
Sandra Scholten en Pieter-Jan Buhler: “Het korte
antwoord is: We denken dat dat (nog) beter kan,
dan dat we nu al doen. Het langere antwoord
begint bij het kind. Als ouder wil je het beste voor
je kind. Maar wat is dan het beste? Kinderen
ontwikkelen zich altijd en overal op hun eigen
manier, tempo en niveau. En dat maakt hen zo
bijzonder en uniek. Daar willen wij graag een
stimulerende bijdrage aan leveren."

Wat is een integraal kindcentrum (IKC)?
Sandra Scholten en Pieter-Jan Buhler: “Wij zien
het als een voorziening voor kinderen van 0 tot
13 jaar, waar zij gedurende de dag komen om te
leren, spelen en te ontwikkelen. Binnen een IKC is
er een vloeiende overgang tussen onderwijs en
opvang en wordt er gewerkt vanuit één team met
leerkrachten en pedagogisch medewerkers en
met één pedagogische en educatieve visie.
Kinderen bewegen zich dagelijks tussen thuis,
kinderopvang, school, buurt en vereniging. Hoe
klein zij ook zijn, hun wereld is groter dan je
denkt. Wanneer de overgang tussen die
verschillende omgevingen soepel verloopt,
hebben alle betrokkenen daar baat bij. Het kind
voelt zich veilig en gekend, omdat het omringd
wordt door vertrouwde gezichten die elkaar
aanvullen in hun pedagogische benadering, in
vertrouwde
omgeving.
Die
doorlopende
ontwikkellijn
tussen
kinderdagopvang,
buitenschoolse opvang en onderwijs vormt de
basisgedachte achter de integrale kindcentra in
ons land.”

Welke mogelijkheden zien jullie?
Sandra Scholten en Pieter-Jan Buhler: “De huidige
locatie van De Wiekslag wordt vernieuwd, er
liggen kansen die we willen benutten voor een
mooie groene buitenruimte en een mooi nieuw
gebouw. Een plek voor kinderen, ouders en
medewerkers van Wereldwijzer en De Wiekslag,
als voor de twee locaties van Puck&Co in de wijk
het Droo (De Wiekslag en mogelijk ook Huis van
Droo).
Dat alles vraagt om heel veel voorbereiding met
architecten, de gemeente en de omwonenden.
Het zal vast ook uitdagingen opleveren met
ontwerpen, bouwen en dan verhuizen. Maar
bovenal zien wij het als een kans!
Het is goed om stil te staan bij de hoe we iets
kunnen realiseren dat meer is dan slechts de
optelsom van twee losse organisaties? We willen
kinderen onderwijs en opvang aanbieden vanuit
één visie en op één locatie, zodat kinderen zich in
een vertrouwde, veilige en uitdagende omgeving
kunnen ontwikkelen. In een doorgaande
ontwikkellijn, zonder onnodige onderbrekingen,
zodat zij de beste start krijgen van hun toekomst.

EEN INTEGRAAL KINDCENTRUM
Een ononderbroken ontwikkeling voor uw kind van 0 tot 13 jaar
We gunnen kinderen van 0 tot en met 13 jaar een
plaats waarin ze kunnen spelen, leren en plek
vinden om anderen te ontmoeten. We denken
dat dat (nog) beter kan, dan dat we nu al doen.
Dat levert vervolgens wel allerlei ‘hoe’ vragen op.
Zoals:
Hoe zorgen we ervoor dat ouders straks met
1 team ,1 visie en 1 aanspreekpunt te maken
krijgen en niets merken van het feit dat we
achter de schermen twee aparte organisaties
zijn?
Hoe zorgen we ervoor dat de huidige en
toekomstige ouders de meerwaarde van onze
samenwerking merken? Hoe kunnen we
bijvoorbeeld nog meer gebruik maken van
elkaars kennis, expertise en ervaring? Welke
andere
(zorg)partners
kunnen
daarbij
eventueel nog aansluiten?
Hoe biedt het IKC ondersteuning aan
kinderen en ouders op het terrein van
verzorging,
opvoeding,
opvoedingsbegeleiding,
binnenen
buitenschools
leren,
kinderopvang
en
buitenschoolse activiteiten?”

Sandra Scholten
directeur/bestuurder Puck&Co

Er zijn toch al veel meer IKC’s? Waarom
moet je nu nog een onderzoek uitvoeren
en neem je niet gewoon een goed voorbeeld
over?
Sandra Scholten en Pieter-Jan Buhler: “Er worden
prachtige
en
succesvolle
vormen
van
samenwerking tussen onderwijs, opvang en zorg
dagelijks in praktijk gebracht. Daar kunnen we
ook in ons geval van leren. Er is alleen geen
blauwdruk, iedere samenwerking is uniek. Het is
ons doel tegemoet te komen aan de specifieke
situatie op deze plek, voor deze kinderen en deze
ouders. Daarom hopen we daarover ook met u in
gesprek te komen en te blijven.”

Pieter-Jan Buhler
voorzitter college van bestuur LiemersNovum

TERUGBLIK OP DE
TWEEDAAGSE
Uit de teams
De tweedaagse van Wereldwijzer en Wiekslag was intensief,
maar erg succes- en waardevol. Het programma was zo
aangepast dat alles online plaats vond en iedereen vanuit
huis kon deelnemen. Middels verschillende ‘thematafels’
werd met elkaar gesproken over waar we nu als
school/team staan, het verleden én hoe wij de toekomst
voor ons zien. Het middagprogramma bestond uit het
uitwerken van antwoorden uit de ochtend. Bij iedere ‘tafel’
stond er een thema centraal, voorzien van specifieke
vragen. Dit gaf telkens mooie gesprekken en leer
momenten, alles gericht op het verkennen van
mogelijkheden om samen verder te gaan.
Op dag twee zijn we verder gegaan in 3 werkgroepen. Met
leerkrachten van beide scholen hebben we gekeken waar
we nu staan en waar we naartoe willen. Maar er zijn ook
mooie punten van beide scholen benoemd die we heel
graag zouden willen behouden en zien we mogelijkheden
tot verbinden met elkaar.
Nu we de dialoog met elkaar hebben gevoerd, gaan we dit
per school uitwerken en tot slot kijken naar gezamenlijk
adviezen, door de samenvattingen en conclusies van beide
scholen. Deze informatie delen we met elkaar op de eerst
volgende studiemiddag van 19 april.
(juf Joëlle, groep 8 Wereldwijzer)

Voor ons op de ds Jonkersschool is dit traject extra
bijzonder. Op dit moment hebben we onze volledige
aandacht bij onze school en zorgen we dat dit laatste half
jaar goed afsluiten met ons team, onze kinderen en ouders
en bereiden we ze voor op de overstap naar De Wiekslag.
Tegelijkertijd is het erg leuk dat wij toch ook al betrokken zijn
bij de tweedaagse. Het is erg leuk om te praten over dingen
zoals onderwijs, wat willen we kinderen meegeven, hoe
kunnen we nog meer halen uit de samenwerking met
opvang en hoe kunnen we een mooi gebouw neerzetten
met een binnen- en buitenruimte die uitnodigt om te
kunnen spelen én leren. Ik zie het als een mooie uitdaging
om daarin mee te kunnen denken.
(juf Anne, groep 1/2/3 ds Jonkersschool)

TERUGBLIK OP DE
TWEEDAAGSE
Uit de teams
Wat een interessante tweedaagse met de teams van
Wereldwijzer, de ds Jonkersschool en de Wiekslag in de
mooie bossen van Lunteren had moeten worden, werd
door de huidige maatregelen helaas een online studietweedaagse vanuit eigen huis.
Desalniettemin werd de invulling niet gewijzigd: we hebben
met elkaar een goede start gemaakt met fase twee van het
onderzoek naar het nieuw te bouwen integraal
kindcentrum. Samen beelden creëren en krijgen van onze
nieuwe school. Ik kijk positief terug op twee heel interactieve
dagen, waarin we veel naar elkaar hebben geluisterd, met
elkaar hebben gesproken en samen hebben gedroomd over
onze nieuwe school. Op naar het vervolg...
(juf Maud, groep 4 De Wiekslag)

PRAAT, DENKT EN BOUWT U MEE?
We organiseren een startbijeenkomst voor alle ouders die graag mee willen denken en praten

Zoals in de vorige nieuwsbrief al werd
aangekondigd, willen graag zo vroeg
mogelijk in het traject gebruik maken van uw
kennis, kunde en vooral betrokkenheid.
We willen daarom op onderstaande datum
in gesprek met ouders van de scholen, maar
ook van de opvang Puck&Co. We gebruiken
deze avond enerzijds om elkaar beter te
leren kennen en we gaan anderzijds graag
met u in gesprek en hopen samen met uw
expertise,
ervaringen,
wensen
en
verwachtingen een krachtig en nieuw
Integraal Kind Centrum (IKC) neer te zetten.

Deze startbijeenkomst zullen we over een
aantal belangrijke thema's en vragen met u
in gesprek gaan.
Denkt aan:
Wat koestert u op uw huidige school of
opvanglocatie en wilt u liefst behouden?
Waar ziet u mooie kansen in een nieuw
IKC?
Wat vindt u belangrijk dat uw kind wordt
meegegeven als het gaat over
belangrijke
waarden,
normen
of
burgerschap?
Hoe kijkt u aan tegen de samenwerking
tussen opvang en onderwijs (0-4 jaar en
4-13 jaar, maar ook schooltijd en BSO
tijd) en welke kansen liggen hier voor u?

We nodigen u daarom van harte uit op
dinsdag 30 maart van 19.30u - 21.00u
voor een online startbijeenkomst via
Na deze bijeenkomst verzamelen we wat
MS Teams waar we op verschillende besproken is en koppelen we dit terug.
thema's in gesprek gaan met elkaar.
We verwachten dat we na deze avond
verder doorpraten met (groepjes) ouders
Als u deel wilt nemen, wilt u dit dan uiterlijk over aparte thema's.
vrijdag 19 maart voor 15.00u kenbaar
maken door een e-mail te sturen met uw Wilt u dus meepraten en meedenken? Geeft
naam en het e-mailadres waarop u de u zich dan op door een e-mail te sturen met
uitnodiging wilt ontvangen?
uw naam en e-mailadres naar de directeur
We zullen dan rondom dinsdag 23 maart de van uw school.
uitnodiging versturen.
We hopen u dinsdag 30 maart online te
ontmoeten.
met vriendelijke groet,
Esther Jobsen (Wereldwijzer)
directie.wereldwijzer@liemersnovum.nl

Frank de Bruin
(De Wiekslag en ds Jonkersschool)
directie.wiekslag@liemersnovum.nl

