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Voorwoord
En zo staan de musical, het open podium en daarmee ook alweer bijna de zomervakantie voor de
deur. Het jaar is voorbij gevlogen...en we kunnen wel zeggen dat het een bewogen jaar is geweest.
We hebben dit jaar afscheid moeten nemen van Indy, nog steeds onvoorstelbaar dat ze er niet meer
is. Het heeft ons allemaal diep geraakt en alle andere dingen waar je dagelijks mee bezig bent lijken
dan soms zo onbeduidend...maar dat zijn ze niet want we werken hier voor de leukste kinderen van
IJmuiden en omstreken! En dat doen we als team, en dat team wil ik hierbij even in het zonnetje
zetten. Iedere dag doet iedereen zijn uiterste best om er met elkaar iets moois van te maken op onze
school. Ik wil dan ook graag alle collega's bedanken voor hun enorme inzet, humor, feedback, steun
en samenwerking, écht super!
En wat ook écht super is...alle ouders die, op welke manier dan ook, hun steentje hebben bijgedragen
dit schooljaar. Zonder de inzet van al onze ouders zijn we nergens. Wat mooi om te zien dat er
weer zoveel gedaan is voor al onze leerlingen. Bedankt!

Tijd om vooruit te kijken want we gaan na de zomervakantie natuurlijk weer ons best doen om er een
leerzaam, leuk en inspirerend jaar van te maken. Een paar tipjes van de sluier? We zijn bezig met een
jaarplanner, dit jaar niet alleen intern maar ook een versie voor alle ouders, een IKC nieuwsbrief, een
nieuwe methode voor taal en spelling, nieuw meubilair, gedragsspecialist, ICTcoach, cultuurcoördinator, taalspecialist...én leuke activiteiten voor de leerlingen maar ook voor de
ouders. Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk...wie staat er voor welke groep aankomend
schooljaar?
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Omdat we ook graag willen blijven leren hebben we een tevredenheidspeiling uitgezet. Als het goed is
heeft u hierover een DigiDuifbericht en een mail met een link ontvangen. Mocht u deze peiling nog niet
hebben ingevuld zou ik u vriendelijk willen verzoeken dit wel nog te doen. Want alle plannen die we
hebben zijn bedoeld om ons onderwijs, de samenwerking en het plezier in school voor iedereen te
vergroten. Daar hebben we uw input hard voor nodig.
Mocht ik u niet meer tegenkomen in de school of op het schoolplein dan wens ik u nu alvast een hele
fijne vakantie. Geniet ervan en dan zien we elkaar weer op 3 september!
Jojanneke.

Komend schooljaar nieuwe collega
Komend schooljaar zal juf Suzanne, nu al werkzaam in de Onderwijs Zorg Klas, ook het team van De
Boekanier komen versterken. Zij zal op de vrijdag in groep 8 staan.

Nieuwe leerlingen
Denaycha heten we van harte welkom in de groep van juf Fiona. We wensen haar veel schoolplezier
toe.
En we mogen voor komend schooljaar ook weer nieuwe leerlingen welkom heten. Wij zullen hen met
hun namen in de eerste nieuwsbrief van het komende schooljaar nog eens vermelden.

Vraag vanuit groep 3
Geeft u alstublieft aan uw kind ook (extra) sokken mee voor de gymles, wanneer uw kind op blote
voeten naar school komt. Zonder sokken in gympen is niet te doen vanwege blaren en kinderen
mogen niet zonder gympen aan de zaal in.
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Afscheid eindgroep leerlingen
Dinsdag 17 juli a.s. is de afscheidsavond voor de leerlingen van de groepen 8.
De betreffende ouders hebben al een uitnodiging omtrent deze avond ontvangen.
We wensen iedereen een fijne avond toe!
Voor de eindgroep leerlingen gaat woensdag 18 juli de zomervakantie van start!

Open Podium
Welkom!

Woensdag 18 juli van 10.45 tot12.00 uur wordt er een ‘Open Podium’
verzorgd door de leerlingen van de groepen 3 t/m 7.
U heeft voor het ‘Open Podium’ inmiddels een uitnodiging ontvangen.

Rapporten mee
Donderdag 19 juli 2018 krijgen de kinderen hun rapporten mee.

Sport
- Gymzalen bezet
Vanaf woensdag 11 juli t/m woensdag 18 juli is de gymzaal bezet i.v.m. de afscheidsavonden van de
groepen 8 van zowel de Franciscusschool als De Boekanier. De gymlessen vinden op donderdag 12
juli buiten plaats en op maandag 16 juli in sporthal Oost.
- Zwem4daagse (niet via school georganiseerd)
Voor de Zwem4Daagse, die van 9 t/m 13 juli zal plaats vinden in zwembad De Heerenduinen, kan
men zich opgeven via e-mailadres: bvgeldorp@sportsupport.nl opgeven. Waarschijnlijk heeft u ook al
een uitnodiging ontvangen waarop alle informatie staat via de buurtsportcoaches/school.
Jeugdvoetbaltoernooi (niet via school georganiseerd)
Woensdag 18 juli 2018 vanaf 15.00 uur is er op het Homburgplantsoen in IJmuiden een
voetbaltoernooi. Uw kind heeft hierover al een folder ontvangen. Opgeven kan via
emailadres:nbrouwer@sportsupport.nl of via de website van het Zomerfestival IJmuiden
-

- Pierloop
Zondag 9 september a.s. om 10.30 uur vindt de 26e editie van de Pierloop/Scholenloop Velsen plaats.
De afstand die gelopen moet worden is 2,5 km. Nu is er de mogelijkheid om hier namens onze school
aan deel te nemen. Het inschrijfbedrag bedraagt slechts € 3,- Na afloop krijgen de deelnemers een
herinnering. Mocht uw kind interesse hebben om mee te lopen, geeft u dit dan, liefst zo spoedig
mogelijk, door aan de groepsleerkracht.
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Ouderraad
Wij als ouderraad kijken op een fantastisch jaar terug.
We zijn dit jaar begonnen als pilot IKC ouderraad en hebben met instemming van de MR, besloten dit
met een jaar te verlengen.
De laatste 2 activiteiten willen wij graag nog benoemen:
Met de Rabofietstocht fietsten er 22 enthousiaste mensen mee waardoor het zomerfeest een nog
groter succes kon worden. Uiteraard willen wij hiervoor iedereen bedanken en de jongste deelnemer
dit jaar was Michael Snikkenburg uit groep 7.
Het zomerfeest had dit jaar junglethema en is super geslaagd verlopen.
Dit was nooit gelukt zonder de hulp van enthousiaste vrijwilligers en de sponsors, die wij hierbij graag
bedanken: Koppes snacks voor de waterijsjes voor alle kinderen en de hapjes voor onze after-party.
Your photo-art voor de achtergrond van de foto-shoot. Van Beelen NTN BV voor de visnetten.
Jeroen en Yvonne Kooijman voor hun aanwezigheid met de reptielen. Bison Bowling voor de
bowlingkegels. Ben Schafstall van Multimate voor het hout van de voeldozen.
Antonello en Frank voor het maken van de voeldozen. Swier slotservice en sleutelspecialist voor de 2
trofeebekers. Ceramic Nature voor de vissen in het net. KSP attractieverhuur Haarlem willen wij
bedanken voor de goede samenwerking.
Wij wensen iedereen een fijne zomervakantie toe.
Met vriendelijke groet, ouderraad IKC IJmond.

Medezeggenschapsraad
Met veel dankbaarheid nemen we dit schooljaar afscheid van onze huidige oudergeleding. De ouders
hebben een grote bijdrage geleverd bij het tot stand komen van diverse besluitvormingen.
Wij bedanken Mariëlle Koek, Sylvia Diependaal en Esther Laadstra voor hun inzet en betrokkenheid
en wensen hun een welverdiende vakantie toe.
Ons team zal na de vakantie weer versterkt worden door Ferry van Iterson, Chris Holleman en Brenda
de Nijs. Zij zullen alle ouders vertegenwoordigen. U kunt deze ouders dan ook altijd benaderen voor
vragen die u graag binnen de MR besproken ziet worden. Of u stelt uw vraag via het mailadres van de
MR. mr@boekanier-sbo.nl
Graag wensen wij alle ouders en kinderen een hele fijne vakantie toe .
Namens de MR, Wilma van der Lugt, voorzitter.

Het IKC team wil hierbij de ouderraadleden én de MR-leden bedanken voor hun
steun en geweldige inzet dit gehele schooljaar!
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Belangrijke data
Ma.en do. 9 en 12 juli
Ma.t/m vrij. 9 t/m 13 juli
Dinsdag
17 juli
Woensdag 18 juli
Woensdag 18 juli
Donderdag 19 juli
Vrijdag
20 juli
Maandag
3 september
Zondag
9 september

- Oudergesprekken (u ontvangt een persoonlijke uitnodiging).
- Zwem-4-daagse in zwembad De Heereduinen
- Eindmusical groep 8-leerlingen
- Open Podium gr. 3 t/m 7
- Voetbaltoernooi, locatie Homburgplantsoen
- Rapporten mee en kennismaken met de nieuwe leerkracht
- Laatste schooldag, leerlingen om 12.00 uur vrij
- Start nieuwe schooljaar
- Pierloop.

Website
Bezoek regelmatig even onze website (www.boekanier-sbo.nl). Daar vindt u de laatste nieuwtjes.

Zomervakantie 2018 21-07-2018 t/m 02-09-2018

1e Schooldag: maandag 3 september 2018!

Vakantieoverzicht schooljaar 2018-2019
Herfstvakantie
20-10 t/m 28-10 2018
Kerstvakantie
22-12 t/m 06-01-2019
Voorjaarsvak.
16-02 t/m 24-02
Meivakantie
20-04 t/m 05-05
Hemelvaart
30-05 t/m 31-05
2e Pinksterdag
10-06
Zomervakantie
13-07 t/m 25-08.

N.B. Indien uw werkgever een verplicht vakantierooster hanteert en u dus buiten de schoolvakantie
weg zou moeten, dient u dit tijdig schriftelijk aan te vragen bij de directie van de school.
Hiervoor zijn speciale formulieren verkrijgbaar bij de administratie.
De aanvraag moet altijd voorzien zijn van een verklaring van de werkgever.
Er moet altijd een formulier worden ingevuld, zelfs voor een halve dag verlof.
Wanneer uw e-mailadres of mobiele telefoonnummer wijzigt, moet u dit zelf in uw
digiDUIF-account aanpassen!! Vergeet dit niet, want u krijgt belangrijke informatie
anders misschien niet op tijd.
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