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In de steigers
NIEUWS OVER ONS IKC // Leeuwarden, 12 juni 2019

Nieuws

Steeds echter
Wat vliegt de tijd, dit is alweer de tweede uitgave van ‘In de steigers’.
Er is de afgelopen weken ontzettend hard gewerkt. Direct na de start
van de verbouwing zijn de grondwerkzaamheden begonnen. Eerst
werden de tegels en dergelijke van het schoolplein verwijderd en de
hekken geplaatst. Nu wordt één en ander toch wel écht.
Er is gegraven waardoor de contouren
van de nieuwe uitbouw meer zichtbaar werden. De volgende stap was
het heien van de funderingspalen. Dit
was voor de kinderen indrukwekkend
om te volgen, ze stonden af en toe
met open mond voor het raam en
buiten voor de hekken het ritme van
het heien te volgen. Momenteel wordt
er hard gewerkt aan de overige funderingswerkzaamheden en is er een start
gemaakt met het metselwerk.
Groep 4/5 van juf Marije mocht getuige zijn van het heien van de eerste
paal. Dit was niet zomaar een heipaal,
maar eentje met daarop de vingerafdrukken van alle kinderen van ons IKC.
Meer hierover leest u in het verslag
van Mila en Joël.
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Natuurlijk brengt de verbouwing
ook voor de kinderen wat ongemak
met zich mee. We voelden in de
klassen bijvoorbeeld de trillingen
van het heien. Maar we proberen
ons er niet teveel door te laten
afleiden. We hebben ervaren dat
de werkmannen zo goed mogelijk
proberen te plannen. Bovendien is
een verbouwing van dichtbij volgen
erg leerzaam voor de kinderen. We

kunnen alle stappen in het bouwproces volgen en spelen er zelf op
in met ons bouwproject. Dit sluit
mooi aan bij de missie van ons IKC.
Met vriendelijke groeten,

Sandra Rodenhuis

De contouren van de nieuwe uitbouw worden mooi zichtbaar.

De paal gingen ze in de
grond heien. Dat hebben wij
(groep4/5) allemaal gezien.
Er komen 27 palen in de grond
en met een heimachine worden
de palen in de grond geduwd.
Er stonden allemaal
vingerafdrukken op de paal.
En wij hadden geluk dat
het juffenfeest was, daarom
mochten wij kijken.

Mila en Joël

De heipaal met vingerafdrukken van
alle kinderen van het IKC.

IKC Sint Thomas
‘Wij zijn een krachtige gemeenschap
waar kinderen al spelend en lerend de
wereld ontdekken!’

2/5

In de steigers IKC Sint Thomas

IKC
SINT
THOMAS

Bouwen
met de
kleuters

Buitenspelen

Wat is het fijn dat we buiten
kunnen zien, wat er allemaal
hoort bij de bouw. We kunnen
binnen en buiten, spelen en
leren rond ons thema ‘Wij
werken in de bouw…’

We gebruiken nu ook de voortuin
van de school wat intensiever. Zo
mooi om te zien dat kinderen nieuwe spelletjes ontdekken en andere
groepjes vormen. De BSO tovert de
voortuin ’s middags om tot voetbalveld met inklapbare goaltjes.

De verbouwing levert nieuw elan op, ook tijdens de pauzes.
We spelen nu deels nog op het oude schoolplein, de jongere
kinderen kunnen nog in de zandbak en daaromheen spelen.

Hieronder een fotoimpressie: het
timmeren, een woordweb, verftekeningen, een bouwwerk, het
prentenboek ‘Kom uit die kraan’ en
natuurlijk een Dixi! Wij volgen alles
op de voet en zijn heel benieuwd
naar het eindresultaat.

Juf Mieky

Voor het klimrek/speeltoestel is
een mooie nieuwe bestemming in
Groningen gevonden. We hebben

Project Bouw
in groep 3 t/m 8
Nu de (ver)bouw is gestart
hebben wij met onze groepen
3 t/m 8 ook gewerkt aan het
project Bouw.
Tijdens dit project hebben alle
groepen gewerkt met leerarrangementen die te maken hadden met
het bouwen. Een leerarrangement
is een 21st century skill, waarbij
wij leerlingen vooral alles zoveel
mogelijk zelf laten uitzoeken. Ook
hebben we bij dit project groepsdoorbrekend gewerkt. De leerlingen

3/5

In de steigers IKC Sint Thomas

hiervoor een kleine vergoeding ontvangen die we gaan gebruiken voor
onze nieuwe buitenruimte.

zijn in drietallen vanuit verschillende
klassen ingedeeld. De bedoeling van
het project was dat elk groepje een
gebouw ging maken en dat ze zelf
alles verder moesten regelen wat
betreft materialen et cetera.
De bouwwerken van de oudste
groepen zijn beoordeeld door
Jaap Ruedisulj, de architect van
de verbouwing.

Meester Hidde

Goed dat er
een sponsorloop
wordt gehouden,
ik heb al 6 rondjes
gelopen.

Sponsorloop
Op 10 mei, de dag van de officiële start van de verbouwing
van IKC Sint Thomas, hebben de kinderen zich ingezet om
geld op te halen voor het inrichten van de buitenruimte.
Met de sponsorloop is een prachtig bedrag opgehaald!
Alle kinderen hebben hun uiterste
best gedaan om zoveel mogelijk
geld bij elkaar te lopen. Groep 1 tot
en met 4 liep ’s ochtends rondjes
van ongeveer 150 meter, de oudere
kinderen liepen ’s middags het dubbele aantal meters. Daarbij werd een
aantal juffen en meesters ingezet
als ‘hazen’ zodat iedereen goed op
gang kwam. Sommigen moesten
dat na een paar rondjes bekopen,
maar ook een groot aantal hield het
tot het einde vol. En wat hadden we
geluk met het weer!

Het resultaat mag er zijn!

€ 10.095,32
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• Alle ouders en aanmoedigers
van de kinderen.
• LKC Sonnenborgh voor het
beschikbaar stellen van het
kaatsveld.
• Razende reporters Teun en
Cheryl uit groep 8 voor het
houden van interviews.
• En natuurlijk alle kinderen die
zo hun best hebben gedaan!

Femke

Ik heb 14
sponsors gevonden.
Ik denk dat ik veel
rondjes ga lopen,
een stuk of 15

Dani

Leuk dat de
school er anders
uit gaat zien, ik
heb al 9 rondjes
gelopen.

Sjoerd

Ik heb al 20
rondjes gelopen
en ik ga nog heel
veel lopen.

Ik ga denk ik 9
rondjes lopen, ik
heb al 2 gelopen, ik
ben niet moe.

Ik vind de
sponsorloop
niet leuk, want ik
ben heel moe.

Joost

Nefertiti

Hannah

Dit is een hele mooie start voor
de financiering van onze nieuwe
buitenruimte!

Een hartelijk bedankt aan
• De oudervereniging voor het
organiseren van de sponsorloop
en het tellen van al het geld.
• Jumbo Eksterstraat voor het
sponsoren van het fruit en
drinken tijdens de sponsorloop.
• Alle sponsors die een steentje
hebben bijgedragen.

Planning en vragen

Tein, Saar en Joost (groep 3)

?

De verbouwing van ons IKC vraagt de nodige flexibiliteit van een ieder. Regelmatig zijn er bouwvergaderingen waar lopende zaken worden besproken. Zijn er zaken waar u persoonlijk tegenaan loopt dan kunt
u gerust even binnenlopen bij de schooldirecteur en dit met haar bespreken. Als alles volgens planning
verloopt, hopen we na de herfstvakantie de nieuwe binnenruimtes in gebruik te kunnen nemen.
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Onze buitenruimte
Met de sponsorloop hebben
we een prachtig bedrag opgehaald voor onze nieuw in
te richten buitenruimte, toch
hebben we nog veel meer geld
nodig. De subsidiecommissie
heeft ondertussen dan ook
niet stil gezeten.
De verbouwing is in volle gang en
als IKC willen we zorgen voor een
inspirerende speelplek voor de
kinderen buiten de school. Wij zijn
als IKC zelf verantwoordelijk voor de
financiering hiervan.
Afgelopen week hebben we een
vergadering gehad met de betrokken partijen. We hebben gesproken
over het schetsontwerp voor het
schoolplein met de bijbehorende
begroting en de nieuwe buitenruimte aan de overkant op het kaatsveld.

Gezamenlijk hebben we bekeken
hoe en welke subsidies we kunnen
aanvragen voor de financiering
van dit project. Met veel positieve energie hebben we de eerste
stappen gezet en afspraken gepland
voor een succesvol vervolg. De
eerste gesprekken met de subsidieverstrekkende instanties hebben
plaatsgevonden en we hebben er
alle vertrouwen in dat het benodigde geld er gaat komen. Alle beetjes
helpen, dus mocht u tips voor ons
hebben, dan hoor ik het heel graag.

Frank Terpstra
SUBSIDIECOMMISSIE

Vader van Fleur (groep 7) en
Roos (groep 5)

Samenwerking IKC
Het afgelopen jaar hebben wij als IKC nog meer ingezet op
verbinding door het organiseren van meerdere gezamenlijke
activiteiten. Daarnaast werken we aan een soepele overgang
van dagopvang naar school door de peuters eerder kennis te
laten maken met school, de klas en de juf.
Dit zien wij als een positieve verandering. Kinderen voelen zich
snel thuis op school en we kunnen
leerlingen met extra behoeften
optimaal ondersteunen.
Door het delen van kennis, ruimte,
scholing en ouderavonden is de
samenwerking binnen het IKC in het
afgelopen jaar van ‘vanzelfsprekend’
naar ‘georganiseerd’ gegroeid, goed
doordacht en met goede afspraken.
Soms zijn het de kleine dingen die
leiden tot iets groots.
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We zijn blij met de samenwerking
en verheugen ons dan ook wat
de toekomst ons nog meer gaat
brengen, om alle mooie samenwerkingsprojecten in de praktijk
te brengen.

Geertje Veenstra
MEEWERKEND COÖRDINATOR
SINNE KINDEROPVANG

