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Identiteit we zijn gestart
Vorig jaar hebben we u meegenomen in het opnieuw leven inblazen van onze Katholieke Identiteit. Aan het einde
van het schooljaar gaven we aan dat we dit schooljaar zouden starten met een nieuwe levensbeschouwelijke
methode die beter aansluit bij onze Katholieke Identiteit; de methode Houvast op School!
We zijn hier intussen 2 weken mee bezig.
Afgelopen weken hebben wij de thema’s:
• Het hele jaar rond (introductie van de methode)
• De Schepping
• Franciscus (heilige in de katholieke geloofsgemeenschap –
koppeling met Dierendag)
Leuk om te weten:
Wij houden u iedere week op de hoogte van de verhalen d.m.v. de
bijbehorende platen. Deze hangen we iedere maandag bij beide ingangen (hoofdingang; kleuters en zijingang; rest
van de groepen). Zo kunt u ook zien welk verhaal er die week aanbod komt!
Ook hangt er in iedere groep een Jaarcirkel, hierop zijn alle verhalen van het schooljaar te zien.
Komende week zullen wij het verhaal van Adam en Eva aan de kinderen vertellen en hier met elkaar over
doorpraten.
Ook leuk: alle verhalen van de afgelopen weken en komende week sluiten heel mooi aan bij het thema van de
Kinderboekenweek Gi-Ga-Groen!

Cameratoezicht ter preventie van vernielingen en overlast
Cameratoezicht schoolpleinen
Met ingang van deze week hebben wij op het voor- en achterplein cameratoezicht. Deze beveiligingscamera’s zijn
geplaatst om de veiligheid van onze kinderen onder schooltijd te kunnen waarborgen. Wij hebben regelmatig te
maken met vandalisme en ook van andere criminele handelingen ondervinden wij hinder.
De beelden worden op maandag t/m donderdag van 16.00-08.00 uur opgenomen en op vrijdag vanaf 16.00 uur tot
maandagmorgen 08.00 uur.
In overleg met de politie Lelystad en onze wijkagent Jurrion gaan wij, wanneer alle nieuwe hekwerken geplaatst
zijn over tot het plaatsen van bordjes ‘verboden toegang voor onbevoegden – art. 461 Wetb.v.Strafr.’ maar tot die
tijd vindt u bij al onze ingangen stickers op de deuren.
Wij gaan ervan uit dat deze ondernomen acties leiden tot een veiligere omgeving voor de kinderen, ouders en
partners die dagelijks ons IKC bezoeken.

Even voorstellen
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Ik ben Emma Colstee, allround logopediste en in 2018 afgestudeerd aan de Christelijke
Hogeschool Windesheim in Almere.
Ik werk met veel plezier sinds april 2021 bij Logopediepraktijk Lelystad. Om de spraak- en
taalzorg voor de leerlingen van IKC ‘t Schrijverke komende schooljaren vorm te geven is er
een samenwerking aangegaan met Logopediepraktijk Lelystad. Vanaf september 2022 start
ik met veel enthousiasme bij IKC ’t Schrijverke. Ieder mens is uniek en belangrijk. Ik vind het
daarom belangrijk naast de beroepsrichtlijnen, goed te kijken naar wat een cliënt nodig
heeft en motiveert. Zo kunnen wij er samen een succes van maken!
Ik werk als HBO Allround logopedist al jaren graag met kinderen, zij zijn belangrijk nu en in
de toekomst. Een goede communicatieve ontwikkeling maakt meer mogelijk voor het kind,
het land en de wereld waarin wij samen leven. Ik heb door middel van cursussen en ervaring kennis opgedaan met
adem- en stemproblemen, larynxmanipulatie en chronische hoestklachten (SPEICH-C). Ook heb ik mij
gespecialiseerd in articulatiebehandelingen middels Metaphon, daarnaast voer ik met veel plezier en ervaring
taalbehandelingen uit. Ook kunt u bij mij terecht bij afwijkende mondgewoonten (slissen, kwijlen, open
mondgedrag etc.), stotteren en lees- en schrijfproblematiek
Mijn doel is het beste uit de cliënt te halen en de kwaliteit van leven te optimaliseren. Ik zoek graag naar manieren
om de logopedische behandeling zo aantrekkelijk mogelijk te maken en speel hiermee in op de wensen en
behoeften van de cliënt. Tegelijk werk ik vanuit kwaliteitseisen en sta ik ingeschreven in het Kwaliteitsregister
Paramedici daarbij continu werkend aan bij- en nascholing, innovatie- en socialisatie-activiteiten van het vak en
activiteiten die mijn handelen als logopedist verder verhogen in kwaliteit.
U kunt rechtstreeks met mij contact opnemen bij vragen of voor het maken van een afspraak op
telefoonnummer: 06-44855426 of emmacolstee.logopedie@gmail.com
4Fusion
Ik ben Amber Jong, initiatiefnemer en oprichter van Stichting 4Fusion.
In mei 2022 hebben ’t SKO en Sven van den Ham, mij benaderd om te kijken of er een
samenwerking mogelijk is en wij kwamen al vrij snel tot de conclusie dat 4Fusion voor het
onderwijs in het algemeen, héél veel kan betekenen.
Ik heb 4Fusion 7 jaar geleden opgezet voor leerlingen die dreigden uit te vallen binnen ons
onderwijs. Daarnaast geloof ik dat onderwijs 'anders' kan en dat het tijd is om ons huidige
onderwijs anders in te gaan richten.
4Fusion is een plek waar jongeren op een natuurlijke en actieve manier kunnen leren en
groeien.
We bieden inmiddels 6 leerlijnen aan t.w. groenonderhoud, koken, beeldende- vorming,
dierverzorging, techniek en zorg. Al deze leerlijnen sluiten aan bij het WO-onderwijs, wat daarnaast ook op school
vorm wordt gegeven.
Vanaf 1 oktober zijn de leerlingen van ’t Schrijverke, burgerschap en wereldoriëntatie op locatie, bij 4Fusion gaan
volgen. We doen dit op de maandag en de woensdag tijdens schooltijd (8.30 -14.00). De begeleiding wordt
uitsluitend verzorgd door lesbevoegde leerkrachten. Door de samenwerkingsconstructie, zoals wij deze met elkaar
hebben gemaakt zijn wij, net als meester Remco van gym, twee dagen per week onderdeel van ’t Schrijverke.
Er wordt wekelijks gerapporteerd aan de stamgroepleerkrachten en maandelijks schrijf ik een stukje voor de
Nieuwsbrief, zo krijgt u als ouders/ verzorgers een mooi beeld van wat 4Fusion voor en met de leerlingen doet.
Mocht u nieuwsgierig zijn, dan kunt u natuurlijk ook altijd na schooltijd even langskomen om bij ons te kijken.
Ons adres: Wold 11-08, Lelystad.
www.4Fusion.nl
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Kubus aanbod
Spooky Night
Speciaal voor griezelaars van 8-12 jaar organiseert Kubus weer een Spooky Night op zaterdag 22 oktober 2022 met
spannende acts, workshops en een freaky spooktocht door de hele Kubus waarin je vele enge monsters kunt
ontmoeten. Denk jij dat je Spooky Night aandurft? Voor meer informatie zie de flyer in de bijlage.
LISA
In de bijlage vindt u de flyer van LISA. Zij kunnen helpen bij vragen omtrent opvoeden, opgroeien en de
ontwikkeling van uw kind.
Daarnaast zit er nog een tweede bijlage van LISA in deze mail, met daarin een uitnodiging voor een theateravond
over sociale media voor de kinderen van groep 8.
Thema ochtend ’t Schrijverke

Beste ouders,
Op donderdag 13 oktober van 9 tot 10 uur (uiterlijk 11 uur) organiseer ik (Marieke MDF) een themaochtend over
pesten / cyberpesten in de teamkamer van ‘t Schrijverke.
Het is een interactieve bijeenkomst waarbij ook informatie wordt gegeven over deze onderwerpen. Er is veel
ruimte voor vragen die jullie als ouders kunnen stellen.
Ik nodig jullie hierbij van harte uit om deel te nemen aan deze themaochtend. Als u komt, wilt u dit dan aangeven
bij de leerkracht van uw zoon en/of dochter.
Ik heb er zin in om u te zien op 13 oktober.
Hartelijke groet,
Marieke Klein Nijenhuis MDF
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Kalender

Datum
Week van 10 t/m 13 oktober
13 oktober
Week van 17 oktober
24 oktober

Activiteit
Kinderboekenweek
Thema-ochtend cyberpesten
Herfstvakantie
Studiedag

4 november

Uitgifte nieuwe Schrijvertje

Bijzonderheden

Kinderen hele dag vrij

