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Nieuwsbrief van

Afbraak noodgebouw, plannen Integraal Kindcentrum (IKC)

GBS De Schatgraver

Deze weken wordt het oude noodgebouw afgebroken. Het heeft meer
dan 25 jaar dienstgedaan als extra klaslokalen voor De Schatgraver, maar
is nu in zeer slechte staat. De gemeente Zwolle is verantwoordelijk voor
de huisvesting van scholen en heeft al eerder aangegeven niet te
investeren in uitbreiding van schoolgebouwen, zolang er nog andere
schoolgebouwen leegstand hebben. Inmiddels maken we al weer twee
jaar gebruik van lokalen van de Marshof. Dat gaat prima. De kinderen
hebben daar goede mooie lokalen tot hun beschikking en een prachtig
plein om te spelen. Op de Schatgraver is nu ook genoeg ruimte voor alle
groepen. Natuurlijk zouden we graag met de hele school op één locatie
willen zitten. We blijven dat ook onder de aandacht van de gemeente
brengen, maar op dit moment is dat niet mogelijk.
Op de plek van de noodlocatie mogen misschien wel lokalen komen voor
een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf. De financiering daarvan loopt
niet via de gemeente, of de school, maar via particuliere organisaties
voor kinderdagopvang en peuterspeelzalen.
Dat biedt ons als Schatgraver de kans om samen te gaan werken met zo’n
organisatie om daar mee te komen tot een voorziening voor kinderen van
0-4 jaar. Om die reden hebben we een overeenkomst gesloten met De
Herberg, een organisatie voor christelijk kinderdagopvang. Zij zijn nu
een onderzoek gestart naar de haalbaarheid hiervan door een
behoeftenpeiling te doen onder mensen in Zwolle-zuid. Daarnaast
onderzoeken ze of het haalbaar is nieuwe units te plaatsen op de plaats
van de oude noodlokalen.
Als we zo’n voorziening bij de school hebben, worden we als school een
integraal kindcentrum (IKC). Een brede voorziening voor kinderen van 012 jaar.
We houden u op de hoogte van deze ontwikkelingen in de Nieuwsgraver
en zullen, als de plannen concreter worden, een ouderavond beleggen.
Mocht u er vragen over hebben, dan hoor ik dat graag.
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Helaas staan er op de u eerder uitgereikte kalender een paar fouten. Hieronder staan
deze data. U kunt deze op de kalender aanpassen.
di. 06-02-18
wo. 07-02-18
ma. 9-04-18

do. 19-04-18
Vrij. 20-04-18
Do. 26-04-18

geen open dag en infoavond
open dag en infoavond
start schoolbreed project (er is geen afsluiting van het project
gepland, omdat de afsluiting bij samenvalt met de
koningsspelen, op de kalender staat de opening en afsluiting van
het project verkeerd vermeld.)
geen studiemiddag hele school, kinderen moeten gewoon naar
school!
Koningspelen
geen koningsspelen
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Pleinwachtrooster

16-10-2017
16-10-2017
16-10-2017
17-10-2017
17-10-2017
17-10-2017
19-10-2017
19-10-2017
19-10-2017
20-10-2017
20-10-2017
30-10-2017
30-10-2017
30-10-2017
31-10-2017
31-10-2017
31-10-2017
2-11-2017
2-11-2017
2-11-2017
3-11-2017
3-11-2017

maandag
maandag
maandag
dinsdag
dinsdag
dinsdag
donderdag
donderdag
donderdag
vrijdag
vrijdag
maandag
maandag
maandag
dinsdag
dinsdag
dinsdag
donderdag
donderdag
donderdag
vrijdag
vrijdag

Schatgraver
12:00-13.00 uur

Do. 19 oktober 2017
Ma 23 oktober 2017 – vrij. 27 oktober 2017
Wo. 1 november 2017
Do. 2 november 2017

Marshof
12.15-12.45 uur

10-minutengesprekken
Herfstvakantie
Dankdag
Studiemiddag
groepen 1 t/m 4.
Kinderen groepen 1 t/m 4
vanaf 12.00 uur vrij
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Parkeren op parkeerplaats Zuiderhof
Als u uw kind komt halen of brengen met de auto bij de school is het het meest veilig om
uw auto te parkeren bij de Zuiderhof. Dat kan op de parkeerplaats voor de kerk, of achter
de kerk. Parkeert u niet in de straat, ook niet als u alleen maar even uw kind ophaalt
binnen, want buurtbewoners kunnen zich dan geconfronteerd zien met een geblokkeerde
uitrit.
Als u uw kind op de fiets brengt heeft u dit probleem uiteraard niet!

Schoonmaakavonden en coördinator schoonmaak gezocht!
Op de kalender zijn teveel schoonmaakavonden ingepland. Hieronder staat een nieuwe
planning. We zoeken nog steeds een ouder die deze avonden wil coördineren. Wie is er
bereid om ons te helpen met de organisatie van deze avonden? Je taak bestaat uit het
indelen van de ouders over de avonden, aanwezig zijn op de avond zelf en zorgdragen voor
het openen en sluiten van de school. Er zijn dus 4 schoonmaakavonden gepland. De avond
van komende maandag 16-10-2017 gaat dus niet door.
op de kalender
Maandag 16-10-2017
Maandag 20-11-2017
Dinsdag 19-12-2017
Woensdag 31-01-2018
Woensdag 14-02-2018
Donderdag 24-05-2018
Maandag 02-07-2018
(niet op de kalender)

nieuwe planning
vervalt
1e avond
vervalt
2e avond
vervalt
3e avond
nieuw, 4e avond
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Van de contactvertrouwenspersoon.
In september was de week van de Veiligheid, de week tegen het pesten. Daarom waren er
in die week in alle groepen activiteiten die met dit thema te maken hebben. Door aandacht
te geven aan dit onderwerp willen we kinderen leren om erover te praten als ze hiermee
te maken krijgen en preventief te voorkomen dat het gebeurt.
In de onderbouw groep 1-4, is een prentenboek voorgelezen over giechelgeheimpjes, en is
er in de groep over doorgepraat.
In de andere groepen heb ik een preventieles mogen verzorgen.
In groep 5 is er een les geweest over wat je kunt doen als er gepest wordt of als er iets
gebeurd is wat niet fijn is, en wie je kunt inschakelen om te praten als je ergens mee zit.
Dat leverde mooie gesprekken op. De kinderen weten nu waar een brievenbus hangt waar
je een briefje in kunt doen.
In de andere groepen hebben we aandacht gegeven aan Cyberpesten. Dat is dit jaar het
centrale thema. Wat is dat? Wat kun je doen als dat gebeurt? Hoe kun je zo veilig mogelijk
internetten. Ook hebben we een spel gedaan met kaartjes met allerlei vormen van
cyberpesten erop, zodat kinderen beter begrijpen waar dat over gaat, en welke gradaties
er zijn in deze vorm van pesten. Misschien voor jullie als ouders ook nog een onderwerp
om met je kinderen in de bovenbouw over te praten. In veel groepen is er ook nog op een
andere manier aandacht aan gegeven aan veiligheid en pesten door filmpjes te kijken met
de groep, erover te praten, pauzes na te bespreken en om te bidden met elkaar .
Verder werken we ook aan een veilige school door de lessen van de Kanjertraining, de
lessen over seksuele voorlichting van “Wonderlijk gemaakt”, en door in te gaan en te
praten over de dingen die in de groepen of op het plein gebeuren. Ook hebben we een
leerlingvolgsysteem voor sociaal-emotionele ontwikkeling, dit heet Kanvas. Dit wordt twee
keer per jaar afgenomen en besproken met de interne begeleiders. Zo proberen we zo goed
mogelijk in beeld te hebben hoe het met kinderen gaat, en wat aandachtspunten zijn bij
een kind en groep.
Als vertrouwenspersoon kan ik een luisterend oor voor kinderen zijn, die daar behoefte aan
hebben. Vaak werk ik samen met onze school maatschappelijk werker Annie Brouwer, en
met de interne begeleider van groep 1-4 José Bot.
Hebt u vragen op het gebied van contactvertrouwenspersoon, of wilt u een keer praten
over iets wat in dit verband met school te maken heeft , dan kunt u rustig contact opnemen
via de mail of telefoon.
Met vriendelijke groet,
CB
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