
 
 

 

 

 

Nieuwsbrief 12     06-04-2021 

Beste ouders en verzorgers van kinderen op CBS De Wegwijzer, OBS De Dorpel en kindercentrum 
Babbel, 
 
Hierbij ontvangt u Nieuwsbrief 12. Een nieuwsbrief met nieuwe ontwikkelingen op tal van gebieden. 
Een nieuwsbrief vlak na een lekker lang paasweekend met bijzonder afwisselend weer. 
Waar we van zon over gingen in hagel en vervolgens sneeuw en weer terug naar strakblauwe 
luchten. Ze zeggen niet voor niets: ‘April doet wat hij wil!’ Wij wensen u veel leesplezier. 
 
Verder in deze nieuwsbrief: 

• Huisvesting  

• Identiteit 

• Fusie-effectrapportage 

• Vanuit de IKC-raad 

• Schooltijden 

• Margedag 7 april 
 
Onthulling nieuwe naam IKC  
En de nieuwe naam van het IKC is: ….... ‘De Wyplster Langbek’. Of toch niet? Een aantal kinderen en 
ouders had al het vermoeden dat het om een 1 aprilgrap. We bedanken alle ouders die meegewerkt 
hebben aan de grap en keurig de grootte van de mond van hun kind hebben doorgegeven. Een paar 
alerte kinderen hadden een hele mooie reactie bedacht. Zij kwamen de juf en kinderen van hun groep 
verrassen met een prachtige ‘grote mond’ en een meetlint voor alle kinderen.   
 

                                                   
 
Natuurlijk zijn we nu wel allemaal erg benieuwd naar de echte naam van het IKC.  We willen de nieuwe 
naam graag feestelijk onthullen in bijzijn van ouders en leerlingen. Helaas kan dit op dit moment niet. 
We hopen dat een feestelijke onthulling later in dit jaar wel mogelijk is. 
 
Huisvesting 
Vorige week zijn de verhuisdozen op De Dorpel gebracht en zijn de beide scholen aan het opruimen 
geslagen. We kijken naar wat mee kan en moet en wat we achterlaten. Dat is best een behoorlijke 
puzzel. 
We leveren bergruimte in en moeten kritisch kijken naar de spullen die we willen houden. Gelukkig 
heeft de fam. De Jong van De Oosterweg aangeboden dat de materialen die maar één keer per jaar 



 
 

 

gebruikt worden, namelijk voor de themahoeken, tijdelijk bij hen opgeslagen mogen worden. Hartelijk 
dank daarvoor! 
 
Identiteit 
Afgelopen woensdag was de ouderavond rondom identiteit. Een online-avond die flink bezocht is door 
ouders vanuit alle geledingen. 
De avond stond, net als tijdens de avond met de 3 teams en met de identiteitscommissie, onder leiding 
van Erik Renkema. Erik bouwde voort op de uitspraken die door ouders zijn gedaan tijdens de vorige 
ouderavond over identiteit. Hij heeft ons meegenomen, middels een presentatie, in het 
levensbeschouwelijk burgerschapsonderwijs. Erik opende de avond met stukken uit de (school)gidsen 
van Babbel, De Dorpel en De Wegwijzer. Hieruit kwamen al vrij snel gelijkenissen naar boven.  
We kwamen tot de volgende uitgangspunten voor levensbeschouwelijk onderwijs op het IKC: 

- In een fusieschool moet er geen exclusieve aandacht zijn voor één geloof of geloofsoverdracht 
maar is ook geen neutrale afwezigheid van religie en bijbel. 

- Onze droom is te bouwen aan een IKC waarvan identiteit een fundament is en waar geen 
‘water bij de wijn’ gedaan wordt.  

Na de presentatie gingen we uiteen in kleine groepjes waar we in gesprek gingen over de volgende 
vragen: 

• Wat vind je van de focus op levensvragen van leerlingen? 

• Wat vind je ervan om verhalen uit godsdiensten en seculiere bronnen te gebruiken? 

• Moet GVO en HVO gegeven worden en hoe dan? 

• Hoe krijgen we één lijn in levensbeschouwelijk onderwijs? 

• Kiezen we voor rituelen aan het begin/eind van de dag? En bidden we met de kinderen? 

• Wat doen we met de vieringen? 

• Wat doen we in de praktijk met de sociale en levensbeschouwelijke ontwikkeling van 
kinderen? 

• Wat doet de identiteitscommissie? 
 

Tijdens de nabespreking kon iedereen zijn of haar verhaal vertellen. Het was bijzonder fijn om te horen 
hoe iedereen elkaar hierbij in zijn/haar zijn waarde liet. De aanwezige ouders waren het erover eens 
dat de kinderen samen levensbeschouwelijk onderwijs moeten krijgen en dat ze dan niet in twee 
groepen opgesplitst moeten worden. Tijdens het levensbeschouwelijk onderwijs komen 
‘levensvragen’ centraal te staan, die vanuit verschillende kanten benaderd worden. 
We sloten af met een opdracht voor de identiteitscommissie en met een opdracht aan onszelf: Met 
respect naar elkaar blijven luisteren en zelf het goede voorbeeld hierin geven. 
In de identiteitscommissie hebben de volgende mensen zitting: 
 
Vanuit Babbel:  
Mischa Bacx en Rob van Echtelt; Leidster: Tanja Sietzema en Sandra Boonstra 
Vanuit de Dorpel: 
Ouders: Diana Visser en Martina Hut; leerkracht: Marieke Bouwman 
Vanuit de Wegwijzer: 
Ouders: Mirella van der Wal en Cees Meidertsma; leerkracht: Corina Rozema 
 
Vanuit de IKC raad 
Per 1 april is de IKC raad een feit, de FER is ondertekend. De afgelopen periode hebben we in 
verschillende vergaderingen al veel overleg gehad met elkaar. Dit gaat heel gemoedelijk en er is een 
leuke sfeer in de groep.                       
Verschillende onderwerpen hebben we al besproken, waaronder de schooltijden. Verderop in de 
nieuwsbrief volgt hier meer informatie over. 
In de IKC raad hebben de volgende mensen zitting: 



 
 

 

 
Vanuit Babbel: 
Ouders: Tim de Vegt (voorzitter) en Rob van Echtelt; Leidsters: Karin Boonstra en Alie Bergsma 
Vanuit de Dorpel:  
Ouders: Marloes Brink en Ellen Huitema; Leerkrachten: Evelien Postma (secretaris) en Esther Kampers 
Vanuit de Wegwijzer: 
Ouders: Grietje Veenstra en Wieger van der Greft; Leerkrachten Frieda Bakker en Michelle Pakes 
 
We hopen u in de volgende nieuwsbrief op de hoogte te brengen van een mailadres waarop we 
bereikbaar zijn voor iedereen. 
 
Fusie-effectrapportage (FER) 
Afgelopen woensdag, 31 maart, hebben de MR-en van beide scholen de FER ondertekend. De 
aanvraag voor de fusie gaat nu naar de gemeente. Na positief advies van de gemeente Westerkwartier 
en goedkeuring van de GMR en Raad van Toezicht, zal het bestuur van Quadraten definitief besluiten 
dat de scholen per 1 augustus kunnen fuseren. We zijn dus weer een stap dichter bij het realiseren van 
ons IKC! N.a.v. de mail van de MR-en over de FER, zijn een aantal vragen binnengekomen, bijv. over de 
schooltijden, het personeel dat meegaat naar het IKC en wie leiding gaan geven in het IKC. Zodra het 
definitieve besluit er is dat de scholen per 1 augustus gaan fuseren, wordt u hierover per nieuwsbrief 
geïnformeerd. 
 
Vooruitlopend op dit besluit, staan hieronder al wel vast de schooltijden van volgend jaar, zodat ouders 
hier met hun werkroosters rekening mee kunnen houden. 
  
Schooltijden 
Tussen de schooltijden van De Dorpel en De Wegwijzer zitten op dit moment geen grote verschillen. 
Op beide scholen gaan de kinderen op maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 tot 14.30 uur naar 
school, is de onderbouw op vrijdag vanaf 12.00 uur vrij en gaan de kinderen op woensdag tot 12.30 
uur naar school.  
Op beide scholen gaan de kleuters minder uren naar school, dan de kinderen in de andere groepen. 

Dit is op beide scholen een bewuste keuze: We vinden het belangrijk dat de jongste kinderen 

voldoende tijd hebben om te spelen en uit te rusten. We merken dat veel kleuters moe zijn aan het 

einde van de week en minder profiteren van het onderwijsaanbod. Om ervoor te zorgen dat de 

kinderen wel voldoende uren naar school gaan, wordt dit gecompenseerd in de groepen 3 en 4. De 

kinderen gaan in groep 3 en 4 in verhouding veel uren naar school, o.a. door weinig of geen 

margedagen alleen voor de onderbouw in te plannen. 

Op De Dorpel zijn op dit moment de kinderen van groep 1 en 2 iedere donderdagmiddag vrij. Op De 

Wegwijzer zijn de kinderen van groep 1 iedere vrijdagochtend vrij. Wanneer kinderen gebruik maken 

van de opvang, maakt dit qua kosten niet veel uit: Ouders betalen óf 2 jaar lang een donderdagmiddag 

opvang, óf 1 jaar lang een vrijdagochtend. Natuurlijk snappen we dat ouders wel een sterke voorkeur 

hebben voor de donderdag of vrijdag, als dit beter uitkomt met hun werkdagen. 

We hebben ervoor gekozen om volgend jaar groep 1 op vrijdagochtend vrij te geven en in groep 2 
dezelfde schooltijden te hanteren als in groep 3/4. Argumenten hiervoor zijn: 

- Voor veel kinderen in groep 1 is een hele week naar school gaan vrij intensief, waardoor ze 
minder profiteren van het onderwijsaanbod. 

- Op vrijdag komt alleen groep 2 op school. Op deze dag kan de leerkracht in groep 2 extra 
aandacht besteden aan voorbereidende activiteiten op groep 3. 

- Op vrijdagochtend is er nog voldoende ruimte in de opvang. Op donderdag zit de opvang al 
vol. 
 



 
 

 

De tijden worden dus als volgt: 

 

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

Maandag 08.30-

14.30 

08.30-

14.30 

08.30-

14.30 

08.30-

14.30 

08.30-

14.30 

08.30-

14.30 

08.30-

14.30 

08.30-

14.30 

Dinsdag 08.30-

14.30 

08.30-

14.30 

08.30-

14.30 

08.30-

14.30 

08.30-

14.30 

08.30-

14.30 

08.30-

14.30 

08.30-

14.30 

Woensdag 08.30-

12.30 

08.30-

12.30 

08.30-

12.30 

08.30-

12.30 

08.30-

12.30 

08.30-

12.30 

08.30-

12.30 

08.30-

12.30 

Donderdag 08.30-

14.30 

08.30-

14.30 

08.30-

14.30 

08.30-

14.30 

08.30-

14.30 

08.30-

14.30 

08.30-

14.30 

08.30-

14.30 

Vrijdag 08.30-

12.00 * 

08.30-

12.00* 

08.30-

12.00 

08.30-

12.00 

08.30-

14.30 

08.30-

14.30 

08.30-

14.30 

08.30-

14.30 

 

*Groep 1 is op vrijdagochtend vrij. Groep 2 krijgt les van één leerkracht. 

 
Margedag 7 april 
Denkt u aan de margedag van morgen? De teams van De Dorpel en De Wegwijzer gaan op deze dag 
samen verder nadenken over hoe levensbeschouwing tijdens de schooldag vorm gegeven gaat 
worden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de inbreng van de ouders tijdens de ouderavond.  
Daarnaast gaan we tijdens deze dag verder met het afstemmen van alle zaken die op groeps-, school- 
en IKC-niveau geregeld moeten worden, zodat we na de zomervakantie goed met elkaar kunnen 
starten 
 
 
Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u die stellen aan één van de directeuren: 
Annemieke v.d. Berg: dorpel@quadraten.nl 
Laura Roffel: lauraroffel@kcbabbel.nl 
Anneke Sijtsema: wegwijzer@quadraten.nl 
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