Aan de ouders van de leerlingen
van de Sokkerwei en de Klimop
Betre%: wendagen
Castricum, 11 oktober 2019
Geachte ouders,
Vorige week vond de informa=eavond plaats m.b.t. de samenvoeging van de beide
schoolloca=es. Gemeld is toen dat we voor de leerlingen van de Sokkerwei de overstap
uiteraard zo soepel mogelijk willen laten verlopen. In dat kader organiseren we gedurende
het gehele schooljaar wendagen, waarbij de leerlingen gezamenlijke ac=viteiten ontplooien.
Op die manier leren de kinderen zowel de loca=e als elkaar kennen. Onderaan deze brief
vindt u de planning van de wendagen.
De bezoekers van de informa=eavond hebben =jdens de koﬃe volop gebruikgemaakt van de
mogelijkheid om vragen te stellen aan de teamleden. Vragen en opmerkingen kon men ook
kwijt op de ‘kaIenbelletjeswand’. De achtergelaten reac=es delen we graag met u.
Voor zover die duidelijkheid al te geven is, gaan we daaronder in op de gestelde vragen en de
gedane sugges=es.
Vraag:
Reac=es:

WAT VIND IK BELANGRIJK VOOR MIJN KIND?
1. Een geleidelijke overgang voor alle leerlingen. Veel wendagen en
ac=viteiten waarbij je echt moet samenwerken (dus niet kijken naar
een voorstelling).
2. Niet te grote klassen!
3. Dat ze blij naar school gaan.
4. Geen combina=eklassen meer!
5. Hoe komt de lerarenbeze_ng eruit te zien? Hoeveel juﬀen / hulpjuﬀen
voor de klas?

Vraag:
Reac=es:

Vraag:
Reac=es:

WAAR HEB IK BEHOEFTE AAN ALS OUDER?
6. Zekerheid over plek bij de BSO. Kan het Vossenhol de mogelijke
toeloop aan? Mogen ze nog op de Boomhut blijven?
7. Dat wij ook gezien worden.
8. Infoavond aan begin schooljaar.
9. Met aansluitend een borrel ;)
10. Ik begrijp dat bij de Klimop heel veel door de Oudervereniging wordt
georganiseerd. Komt hier verandering in nu de leerlingenaantallen
ﬂink gaan s=jgen?
11. Meer info m.b.t. nieuwbouw en =jdsplan hiervan.
12. Duidelijkheid – transparante omgang – meer info voor kinderen.

WAT VOOR TIPS OF ADVIEZEN HEEFT U VOOR DE SCHOOL?
13. De nieuwe groep 8 van Sokkerwei graag bij elkaar houden.
14. Zo snel mogelijk de kinderen even langs laten gaan bij de Klimop. Dat
geen ze rust.
15. Geen de nieuwe BSO volgend jaar problemen i.v.m. de
klaslokalenbeze_ng? Idem m.b.t. JET (Jeugd en Techniek).
16. Begin schooljaar een ouderfeest om elkaar beter te leren kennen (ik
help mee organiseren).
17. Afslui=ng schooljaar: picknick op het plein.
18. Pe==e van ouders om daarmee invloed uit te oefenen op de te kiezen
nieuwbouwloca=e.
19. Heen de Sokkerwei ook een Oudervereniging?
20. Is er nagedacht over ﬁetsen stallen van de nieuwe leerlingen?
21. Kerstborrel: ouders maken eigen hapjes en eten die gezamenlijk in de
aula op.
22. Zo snel mogelijk langsgaan met de kinderen van de Sokkerwei,
bijvoorbeeld halfuurtje spelen op het schoolplein en daarna wat
drinken in school. Dat geen rust.
23. Welke lokalen gaan gebruikt worden? Lokalen JET?
24. Zou zeker leuk zijn om een aantal speciale ac=viteiten over te nemen
van de Sokkerwei. Vooral duurzaamheid is een thema wat onze
Klimop-kinderen bezighoudt.

Dank voor uw reac=es! Met de gegeven adviezen zullen we graag ons voordeel doen.
Op een aantal aspecten kunnen we puntsgewijs al nader ingaan:
Ad 5. Het aantal juﬀen en meesters is rechtsreeks abankelijk van het aantal leerlingen aan
het begin van het nieuwe schooljaar. Hoe meer kinderen van de Sokkerwei mee overgaan,
hoe groter de kans dat de beide schoolteams intact blijven en hoe meer kans dat de kinderen
bekende gezichten voor de klas blijven zien. Mede daarom vragen we de ouders van de
leerlingen van de Sokkerwei om vóór januari hun keuze kenbaar te maken, zodat ook v.w.b.
de personele inzet snel duidelijkheid kan worden gegeven.

Ad 6. De BSO wordt niet georganiseerd door de school, maar door Forte. Forte is
voornemens om de BSO op onze school stevig te posi=oneren, wetend dat we hier
toegroeien naar een IKC (Integraal Kindcentrum). Zo gauw dat mogelijk is wil Forte de
kinderen van de Boomhut overzeIen naar de BSO op school.
Ad 10 en 19. De Oudervereniging is inderdaad erg ac=ef en een geweldige steun voor het
team bij de organisa=e van een veelheid aan ac=viteiten. Sterker nog, de OV neemt in veel
gevallen het ini=a=ef, stelt een draaiboek op, zorgt voor de bemensing en geen aan waar de
inzet van de leerkrachten gewenst is. De Oudervereniging is goed ingebed in de
schoolorganisa=e en er is dan ook geen enkele reden om te veronderstellen dat daar iets in
gaat veranderen. Uiteraard mag worden verwacht dat ook de ouders van de instromende
leerlingen een inspanning leveren bij de bemensing van de OV en de te organiseren ac=viteiten. De Sokkerwei heen op dit moment wel ac=eve ouders, maar geen oudervereniging.
Ad 11 en 18. Ons bestuur streen ernaar dat we in 2022 de nieuwbouw kunnen betrekken.
Wij houden het zekerheidshalve op 2023. De loca=ekeuze is aan de gemeente Castricum.
Vanzelfsprekend zullen wij daarbij onze invloed aanwenden, en wel zodanig dat de rust voor
de school, de kinderen en het personeel bewaard blijn. Op het juiste moment ingezet zou
een pe==e namens de ouders daarbij behulpzaam kunnen zijn.
Ad 13. Volgend jaar zal er één groep 8 zijn, bestaande uit 29 leerlingen. Die groep gaat
meteen in september op schoolkamp, zodat op een ludieke manier gewerkt gaat worden aan
cohesie binnen de groep. Ac=viteiten gericht op groepsvorming staan ook in de andere
jaargroepen centraal, met het zwaartepunt in de eerste weken van het schooljaar. In
september zal ook de schoolreis voor groep 1 t/m 7 plaatsvinden.
Ad 15 en 23. Om met acht enkelvoudige groepen te kunnen werken hebben we twee lokalen
meer nodig dan er nu in gebruik zijn. Bij het bestuur van ISOB is al aangekaart dat we
daarvoor de bovenlokalen nodig hebben, waar nu de ISOB-academie in is geves=gd.
De twee lokalen die in gebruik zijn bij de s=ch=ng Jeugd en Techniek (JET) laten we
ongemoeid. Dat we deze voorziening in school hebben is bijzonder genoeg om deze ook mee
te willen nemen naar het nog te verwezenlijken IKC. Datzelfde geldt voor de ruimte die Forte
nu gebruikt. Ook komend jaar zal in dat hoeklokaal de BSO plaatsvinden.
Ad 24. Duurzaamheid is hét thema voor de huidige en volgende genera=es. Linksom of
rechtsom zal dit in ons onderwijs terug te zien zijn, want het gaat immers om een belangrijk
opvoedingsdoel.
Ook alle voorstellen voor feestelijke bijeenkomsten vallen bij ons in goede aarde! We gaan
bezien hoe we daar vorm en inhoud aan kunnen geven. In ieder geval zullen we het nieuwe
schooljaar feestelijk beginnen. Voor dit moment hopen we duidelijkheid te hebben verschan
over een aantal belangrijke zaken die samenhangen met de samenvoeging per augustus.
Mocht u nog speciﬁeke vragen hebben die uw kind(eren) rechtstreeks betreﬀen, dan staan
wij u vanzelfsprekend graag te woord.
Vriendelijke groet,
Birgit Ranzijn
Theo Hu=ng

SCHEMA WENDAGEN
Datum

Groepen

Ac=viteit

Bijzonderheden

1 november 2019

1/2/3/4

Samen spelen en
knutselen

’s ochtends

1 november 2019

5/6/7

Kennismakingsspel
Foto-speurtocht door
de school

’s middags

1 november 2019

8*

Filmmiddag

ISOB-academie

11 december 2019

3/4/5/6/7/8*

Kerststukjes maken

7 januari 2020

1/2/3/4/5/6/7/8*

Nieuwjaarsbijeenkomst
op een speelse manier

Februari 2020

3/4/5/6/7

Samen gymmen

Maart – mei 2020

1/2/3/4/5/6/7/8*

Ac=viteiten voor
weeskinderen in
Ethiopië, gekoppeld aan
een IPC-thema

13 mei 2020

1/2/3/4/5/6/7/8*

Gezamenlijke sportdag

8 t/m 11 juni 2020

1/2/3/4/5/6/7/8*

Samen deelnemen aan
de Avond4daagse

26 juni 2020

1/2/3/4/5/6/7/8*
en alle ouders van
beide loca=es

Uitmarkt [feestelijke
ac=viteitenmarkt op
het schoolplein]

*De huidige groepen 8 gaan in augustus naar het VO en zijn in principe niet betrokken bij de
integra=e-ac=viteiten. Om organisatorische en onderwijskundige redenen kunnen ze daar
echter niet volledig buiten worden gehouden en daarom zullen deze leerlingen er geregeld
toch een stukje van meepikken.

