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De Schatgraver op weg naar een Integraal Kindcentrum?
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In de herfstvakantie zijn de noodgebouwen weggehaald. Naast de school
ligt nu een braakliggend stuk grond. Hierdoor ontstaat er ruimte voor
nieuwe units waar een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal in gehuisvest
kan worden. Een school die nauw samenwerkt met een peuterspeelzaal
en kinderdagverblijf noemen we een integraal kindcentrum (IKC).
Waarom een Integraal Kindcentrum?
De plannen voor een Integraal Kindcentrum dateren al van voor 2011.
Ouders hebben steeds meer de behoefte aan opvang ook voor hun
kinderen van 0-4 jaar. Als school hebben we een sterke verbondenheid
tussen ouders en school vanuit onze christelijk identiteit. We signaleren
onder ouders een verlangen om die verbondenheid ook te hebben voor
hun kinderen van 0-4.
Daarbij signaleren we een groeiende behoefte aan opvang die werkt met
dezelfde pedagogische benadering, waarbij er een vellig en positief
opvoed en opgroeiklimaat is. Het positieve klimaat van onze school, dat
gebaseerd is op onze christelijke identiteit, gunnen wij de kinderen ook
buiten de schooltijden. Wij willen een aanbod (sport, spel, creativiteit)
bieden waarin kinderen zich – aansluitend aan de school – verder kunnen
ontwikkelen. We werken hierbij nauw samen met de ouders, waardoor
er een stevige driehoeksrelatie is tussen kind, ouders, en IKCmedewerkers.
Waarom geen nieuwe lokalen bouwen in plaats van een
peuterspeelzaal?
De gemeente Zwolle werkt niet mee aan de bouw van nieuwe klaslokalen
omdat er binnen Zwolle-Zuid voldoende lokalen zijn voor alle kinderen
in de basisschoolleeftijd. Dit heeft als consequentie dat onze school op
twee verschillende locaties is gehuisvest. Het is niet mogelijk om in
plaats van een peuterspeelzaal een klaslokaal te bouwen. De financiering
van lokalen gaat via de gemeente terwijl een peuterspeelzaal
gefinancierd wordt door de organisatie waar de peuterspeelzaal van uit
gaat.

Ma. 6-11-2017
di. 14-11-2017
Wo. 15-11-2017

Maandelijks gebed voor de school (8:30-9:30)
Alle kinderen vanaf 12.00 uur vrij i.v.m.
een studiemiddag voor het team.
Terugkomdag SBO
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Wanneer wordt de school een Integraal Kindcentrum?
Het is nog niet bekend of de school ook daadwerkelijk een IKC wordt. Daarvoor is er eerst nog
meer onderzoek nodig. Een behoeftenonderzoek was een eerste stap. Die wordt nu verwerkt en
ik hoop in de komende Nieuwsgraver daar meer over te kunnen zeggen. Een andere stap is de
huisvesting. Is het mogelijk om een Peuterspeelzaal en een kinderdagverblijf te huisvesten in units
op de plaats van het voormalig noodgebouw? Hoe ziet dat er uit en wat merken de kinderen op
school daarvan?
Verder moet de organisatie en de samenwerking met de school nog afgesproken worden. Als er
een peuterspeelzaal en kinderdagverblijf komt, hoe gaat de samenwerking er uit zien? Wat
betekent dat voor het huidige personeel?
De komende maanden gaat het onderzoek hiernaar verder. Met het team en de schoolraad zal
hier verder overleg over gevoerd worden.

Dringende herhaalde oproep!!
Schoonmaakcoördinator gezocht!
We zoeken nog steeds een ouder die de schoonmaakavonden wil coördineren. We hopen dat er
iemand is die
- op de schoonmaakavonden de deuren wil openen en sluiten,
en op de avonden aanwezig wil zijn
De schoonmaakavonden zijn:
- alle ouders van de locatie Schatgraver wil indelen over
Maandag 20-11-2017
de vier verschillende schoonmaakavonden
Woensdag 31-01-2018
- de schoonmaakavonden wil aankondigen in de nieuwsgraver.
Donderdag 24-05-2018
Maandag 02-07-2018
Mocht u wel één avond voor uw rekening willen nemen dan is dat ook mogelijk!
Eventueel kunnen we als school ook zorgen voor de indeling en de aankondiging in de
nieuwsgraver.
Van mij krijgt u een lijst met alle namen van in te delen ouders en een sleutel van de school. Op
de avond zelf hangen bij alle lokalen lijsten waarop staat wat er schoongemaakt moet worden.
Ouders nemen zelf zoveel mogelijk schoonmaakmiddelen mee.
Als u dit wil doen meldt dit dan bij mij (Geerco)

Helaas staan er op de u eerder uitgereikte kalender een paar fouten. Hieronder staan
deze data. U kunt deze op de kalender aanpassen.

Stond nog niet in
eerdere Errata
vermeld

di. 06-02-18
wo. 07-02-18
ma. 9-04-18

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

Vrij. 27-04-2018 t/m
vrij. 11-05-2018

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

Twee weken meivakantie! (Op de kalender staat in de kantlijn bij
de tweede week dat dat een schoolweek is, maar dat klopt niet.
De meivakantie is echt twee hele weken + de Koningsdag!).
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Pleinwachtrooster
6-11-2017
6-11-2017
6-11-2017
7-11-2017
7-11-2017
7-11-2017
9-11-2017
9-11-2017
9-11-2017
10-112017
10-112017
13-112017
13-112017
13-112017
14-112017
14-112017
14-112017
16-112017
16-112017
16-112017
17-112017
17-112017

maandag
maandag
maandag
dinsdag
dinsdag
dinsdag
donderdag
donderdag
donderdag
vrijdag

Schatgraver
12:00-13:00 uur

Marshof
12:15-12:45 uur

Geen pleinwacht ivm
studiemiddag
Geen pleinwacht ivm
studiemiddag
Geen pleinwacht ivm
studiemiddag

Geen pleinwacht ivm
studiemiddag
Geen pleinwacht ivm
studiemiddag

vrijdag
maandag
maandag
maandag
dinsdag
dinsdag
dinsdag
donderdag
donderdag
donderdag
vrijdag
vrijdag
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Schoolraad
Dinsdag 17 oktober was de tweede schoolraad vergadering van dit schooljaar. We hebben
over de staking van 5 oktober gesproken en de mogelijke staking van twee dagen die door
de PO raad is aangekondigd voor november. Over of en eventueel hoe Florion / de
Schatgraver aan een mogelijke staking in november gaat deelnemen, worden nog
gesprekken gevoerd.
In januari staat een ouderavond gepland. Deze avond zal gaan over het vormen van een
Integraal Kind Centrum (IKC), oftewel het hebben van een basisschool, een peuterspeelzaal
en een kinderdagverblijf onder 1 dak. Vanuit Florion (bovenschoolse vereniging) worden
gesprekken gevoerd met de organisatie de Herberg over het oprichten van een IKC op de
locatie Schatgraver. In de schoolraad is gesproken over de overgang van de BSO organisatie
van Prokino naar de Herberg. Deze overgang zal plaatsvinden per 1 januari 2019. Het
vormen van een IKC heeft onder andere als voordeel dat ouders hun kinderen tot 4 naar
dezelfde locatie kunnen brengen als hun schoolgaande kinderen tot en met groep 5. Op
een aantal punten moet nog meer duidelijkheid komen, bijvoorbeeld waar gaat het
speelplein van het kinderdagverblijf komen? of betekent een kinderdagverblijf ook extra
onrust in de school als gevolg van afwijkende breng en haaltijden? De verwachting is dat
de Herberg op de ouderavond in januari op dergelijke vragen een antwoord kan geven.
Vanuit de bovenschoolse organisatie Florion is een eerste verkennend gesprek gestart over
voorwaarden aan de christelijke identiteit van leerlingen en leerkrachten op de Florion
scholen (waaronder de Schatgraver). Tot op heden is de identiteit sterk gekoppeld aan
gereformeerde kerken. Mogelijk dat in de toekomst meer gewerkt gaat worden met een
door leerkrachten en ouders te ondertekenen identiteitsdocument. Wanneer over de
plannen of over de inhoud van het identiteitsdocument meer bekend is, zal hierover in de
schoolraad verder worden gesproken. Een eventueel voorstel betreffende de wijziging van
de huidige identiteitsafspraken zal sowieso ter goedkeuring aan alle leden van Florion
moeten
worden
voorgelegd.
Tot slot 2 NIEUWE SCHOOLRAAD LEDEN GEZOCHT. Wie wil samen met de andere leden van
de schoolraad meedenken en meebeslissen over de toekomst van onze school? Mocht jou
dat leuk lijken of wil jij er eerst meer over weten, neem dan even contact op met één van
de hiervoor genoemde personen of stuur een mail naar sr.deschatgraver@florion.nl. De
oproep met een uitgebreidere toelichting staat eveneens in deze Nieuwsgraver.

De activiteitencommissie
Organiseren, verbinden, creatief, samenwerken.
Zijn dat woorden die bij jou passen? Dan zijn wij opzoek naar JOU!
De AC- zoekt nog nieuwe mensen die willen helpen met het organiseren en bedenken van
activiteiten rondom feestdagen of schoolreisjes etc.
Lijkt het je het wat of wil je meer informatie?
Schiet mij gerust even aan of stuur een mailtje naar juf Alien
Namens de Ac-commissie.

AJ
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Pianolessen op De Schatgraver!?
Dag allen,
Het schoolseizoen is goed onderweg, iedereen is lekker bezig. Tijd voor de X-factor, het
gouden randje, net dat beetje extra: een proefles op de piano! Iedereen kan een proefles
aanvragen. Het is gratis, en je wordt er altijd weer wat wijzer van. En daarna zien we wel
weer verder. Zie: www.davidjanpiano.nl.
N.B. Als je in YouTube mijn naam invoert + promo, dan heb je meteen een korte
introductie.
Groeten en tot ziens,
David-Jan Groot
E: davidjan_23@hotmail.com
T: 06-40486626

Beste ouders,
Op 1 november jl. is er een hoofdluiscontrole geweest op de
Schatgraver en op locatie de Marshof. Het goede nieuws is dat de
school bijna luisvrij is. In drie groepen (groep 3/4, 4 en 8) hebben we
een paar kinderen met luizen en neten gevonden. De ouders van deze
kinderen zijn op de hoogte gesteld door de leerkracht met de vraag
om hun kind tegen luizen/neten te behandelen om verdere
verspreiding te voorkomen.
Onze werkwijze is dat we na vakanties in principe op de woensdag
(schooldag van de kleuters) een controle uitvoeren. De eerstvolgende controle is na de
kerstvakantie. Indien nodig, voeren we vaker een controle uit. De controle op school is een
soort van extra controle. De bedoeling is dat u uw eigen kind aan het einde van de vakanties
zelf controleert en indien nodig maatregelen neemt. Dat is de beste manier om hoofdluis
verspreiding te voorkomen.
Met vriendelijke groet,
Namens de hoofdluiscontrole ouders,

MvB
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Sinterklaas
Af en toe schijnt de maan al door de bomen.
Hoog tijd om aan de slag te gaan met de voorbereidingen voor 5 december!
Wie kan en wil ons daarbij helpen?
We zijn op zoek naar:
Mensen die op 5 december voor sint of piet willen spelen!!!
Mensen die op 5 december heel vroeg willen schminken.
Mensen die in de buurt van school wonen en hun huis willen openstellen zodat sint en piet
hun metamorfose kunnen ondergaan.
We zoeken creatieve schrijvers die een verhaallijn willen bedenken (zelf denken we aan
iets van kunstpieten….)
Zo hopen we er samen weer een feest van te maken.
Opgeven kan door een mailtje te sturen naar Juf Els, groep 1
We horen graag voor 7 november wat van jullie.
Groetjes van de Sintcommissie
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