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Werken met thema’s! 
IPC (International Primary Curriculum) 

Op dit moment zijn we op school aan de slag met IPC. We proberen                      

een ‘unit’ (thema) uit om te zien of deze werkwijze ons als school verder 

kan helpen. Op de website van IPC staat het volgende over hun aanpak: 

IPC is een curriculum voor de groepen 1 t/m 8 waarin boeiend,                                 

actief en zinvol leren centraal staat. Het streven van IPC is om                         

kinderen te laten leren, zo effectief en leuk mogelijk, op basis van                     

hoge verwachtingen. Leerlingen werken aan hun zelfvertrouwen en 

ontdekken volop hun eigen talenten. Het is daarbij onmisbaar dat kinderen 

ook begrip leren hebben voor elkaar. Ze leren zich verplaatsen in de 

belevingswereld van hun klasgenootjes en in die van andere mensen,  

dichtbij en ver weg. Leren over normen en waarden – waarde(n)vol leren –    

is daarbij onmisbaar. 

De verschillende thema’s zijn de afgelopen week van start gegaan en via 

de Parro-app hebt u daarover al het één en ander kunnen lezen en zien. 

We bekijken op onze studiedag van 5-10-2020 of we verder gaan met IPC.        

We houden u op de hoogte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 
 



 

Groep 3 
Letter ‘i’ 

 

In onze groepen 3 gaat er weer een wereld open voor de leerlingen: letters, lezen, ontdekken (ook thuis: zie 
foto) zorgt voor mooie momenten. Gaaf om te zien! 

 

Beslisboom 

Wanneer mag mijn kind gewoon naar school? 
 
Als bijlage stuur ik u 2 ‘beslisbomen’ mee. We krijgen namelijk steeds meer vragen over het wel of niet naar 
school mogen van kinderen in deze Corona-tijd. We gebruiken op school deze beslisbomen; bekijk ze eens 
goed zodat u zelf in kunt schatten, indien van toepassing, of uw kind naar school mag of niet in geval van 
Corona-klachten. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Verkeer rondom de school 

Halen en brengen… 
 
We hebben de laatste dagen gemerkt dat er minder leerlingen op de fiets naar school komen maar meer en 
meer met de auto. Dat zal ook u niet ontgaan zijn. Dat autogebruik levert veel meer drukte op rondom de 
school en ook regelmatig gevaarlijke, onveilige, situaties. Hierbij opnieuw een oproep om te voet of met de 
fiets naar school te komen of het Sint Jansplein te gebruiken als parkeerplaats als u toch met de auto moet 
komen. We kiezen er vooralsnog niet voor om het schoolplein weer open te stellen in lijn met de RIVM-
maatregelen. 
Er is wel contact gelegd met de gemeente om te bekijken of we tijdelijke maatregelen met hen kunnen 
nemen rondom de school om de veiligheid van onze leerlingen beter te kunnen waarborgen. 
 
Echter, het snelst en meest effectief: kom te voet of op de fiets! 
Wordt vervolgd… 
 
 
 
 

Onderzoek Overblijven 

En nu? 
 
In één van de laatste nieuwsbrieven van het vorige schooljaar (nieuwsbrief 27, 2-7-2020) hebben we de 
uitslagen van het korte onderzoek t.a.v. het overblijven met u gedeeld. 
 
Die uitslagen hebben i.i.g. tot de volgende afspraken geleid: 

- De groepen 1-2 en 3 krijgen meer lunchtijd. Een kwartier bleek erg kort dus die groepen gaan daar 
flexibeler mee om. 

- Na de lunch spelen de groepen 1-2 samen, de groepen 3, 4 en 5 samen en de groepen 6, 7 en 8 
samen. Qua leeftijd is dat voor het spelgedrag handiger dan de indeling van vorig jaar: 1-2 / 3-5-7 / 4-
6-8. 

 
 

 

 

 

 

 



 

Een kaartje voor Patrick! 

Doen jullie mee? 
 

 
 
We willen onze collega Patrick gaan verrassen met een heleboel kaartjes. Patrick is al vanaf het begin van de 
Corona-tijd niet meer op school geweest en mist ons net zo erg als wij hem missen. Er is regelmatig digitaal 
contact met hem en af en toe spreken we elkaar op afstand in de JOOP-tuin. Daar ontstond het idee om 
hem te verrassen met een kaart. Dus…het zou leuk zijn als u samen met uw kind een kaartje voor Patrick 
schrijft en dat inlevert bij de leerkracht van uw kind. Wij zorgen er dan voor dat alle kaarten bij Patrick 
terecht komen. 
 
Hartelijk dank alvast! 
 
 
 

(T)huiswerk voor ‘zieke’ kinderen 

Wat gaan we doen? 
 
We krijgen af en toe de vraag naar (t)huiswerk voor kinderen die ziek thuis zijn. Dat kan te maken hebben 
met Corona-klachten of ‘gewoon griep’ o.i.d. We hebben afgesproken om niet direct voor (t)huiswerk te 
zorgen maar mocht uw kind na 3 dagen nog ziek-thuis zijn dan kunt u in overleg met de groepsleerkracht 
van uw kind bespreken wat wij aan (t)huiswerk aan kunnen bieden. 
 

 

 

 

 

 

Veel groeten, 

team basisschool de Vonder 

 

 


