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BELANGRIJKE DATA VOOR DE KOMENDE PERIODE: 

 1 nov.: open ochtend 09.00-12.00 uur 
 
Omtrent een aantal activiteiten krijgt u nader 
bericht. 

INHOUD: 
1. Lege flessen actie 
2. Aankondiging herfstviering 
3. IPC 
4. De week van de pleegzorg 

 
1. Lege flessen actie 
De eerste lege statiegeld flessen liggen al op het podium, top! 
Team Zeewolde is erg blij dat wij ze een handje willen helpen. 
De komende week kunt u de flessen inleveren op het podium. 
 
2. Aankondiging herfstviering 

Waarom moeilijk doen als het samen kan!  
Kom gezellig met je gezin! 
 
Voor in de agenda: 
Datum : zondag 29 oktober 2017                                                                                                                                      
Tijd : 10:00u 
Locatie: Open Haven aan het Kerkplein 

 
De herfst-gezinsviering rond Allerheiligen komt eraan. 
Het belooft een leuke viering te worden met een feestelijk 
tintje. 
Als thema van de viering is bedacht; waarom moeilijk doen 
als het samen kan?   
Inspiratie voor de dienst komt uit een verhaal dat ons 
vertelt dat samenwerken nodig is om de vlieger op te laten. 
Kinderkoor de Bengeltjes maakt het superleuk, feestelijk en 
betekenisvol met liedjes uit hun vlotte repertoire.   
  
Het is leuk als je erbij bent! 
Zondag 29 oktober om 10:00u in Open Haven. 
Voor de allerkleinsten is er crèche. 
 
Werkgroep gezinsvieringen 
Parochie Sterre der Zee 
 
3. IPC 
We hebben op onze eerste studiedag een teamtraining gevolgd om aan de slag te gaan met de 
eerste thema’s van IPC, onze nieuwe aanpak voor wereldoriëntatie (en nog veel meer).  
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IPC staat voor International Primary Curriculum. Dit klinkt heel interessant, maar wat betekent het nu 
eigenlijk? 
 
De uitleg vanuit: www.ipc-nederland.nl:  
 
Wat is het IPC? 
Het International Primary Curriculum (IPC) is een eigentijds 
curriculum voor het basisonderwijs (groep 1 t/m 8) waarin effectief 
leren centraal staat. We zijn ervan overtuigd dat kinderen op hun 
best leren door boeiende, actieve en zinvolle lessen. Het IPC helpt de 
school en de leerkracht hierbij. 
 
Onze kinderen komen continue in aanraking met enorme 
hoeveelheden informatie in verschillende vormen. Daarbij krijgen ze 
te maken met allerlei verschillen tussen mensen en tussen 
(sub)culturen. 
 
Dit vraagt om ander onderwijs. Onderwijs waarbij er naast kennis ook aandacht is voor vaardigheden 
en inzicht. IPC biedt een combinatie tussen relevante kennis, vaardigheden en inzicht, waardoor 
kinderen beter leren omgaan met de complexiteit van de 21e eeuw. 
 
Waarde(n)vol leren 
Met IPC werken leerlingen aan hun zelfvertrouwen en ontdekken ze volop hun eigen talenten. Het is 
daarbij onmisbaar dat kinderen ook begrip voor elkaar leren hebben. Ze leren zich verplaatsen in de 
belevingswereld van hun klasgenootjes en in die van andere mensen, dichtbij en ver weg. Leren over 
normen en waarden – waarde(n)vol leren – is daarbij onmisbaar. 
 
In de bijlage vindt u de ouderbrochure met meer uitleg over IPC. 
 
De klassen gaan aan de slag met de volgende thema’s: 
Groepen 1/2: aan tafel 
Groepen 3/4:  dag en nacht 
Groepen 5/6: luchthavens 
Groepen 7/8:  missie naar Mars 
 
4. De week van de pleegzorg 
Soms kunnen kinderen, door allerlei omstandigheden in de thuissituatie 
tijdelijk of voor langere tijd niet thuis wonen. Zij worden dan bij voorkeur opgevangen in een 
pleeggezin. 
Het is belangrijk dat kinderen, als het thuis echt niet 
goed gaat, in hun eigen omgeving kunnen blijven.  
Op hun eigen school en dichtbij familie en vrienden. Zo 
gewoon mogelijk dus. 
  
Daarom zijn meer pleegouders nodig! 
Vitree zoekt mensen met ruimte in hart en huis, die 
een kind voor korte of langere tijd kunnen opvangen 
als dat nodig is. 
Pleegouder iets voor jou? Kijk op www.vitree.nl of 
kom naar een informatieavond. 
 
Fijn weekend allemaal! 
 
Met vriendelijke groet, 
namens team de Toermalijn, 
Manon Beek 
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