
Als je op internet zoekt naar de term Integraal Kind Centrum krijg je de volgende om-
schrijving: 

Een Integraal Kind Centrum (IKC) is een voorziening waarin organisaties als onderwijs, 

kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal en welzijnsactiviteiten voor 

kinderen zijn samengevoegd. 

Een IKC is een voorziening voor kinderen van tenminste 0-12 jaar, waar zij gedurende de 

dag komen om te leren, spelen, ontwikkelen en ontmoeten. Bij voorkeur komen alle ont-

wikkelingsgebieden aan bod. 

Het kindcentrum biedt kinderen een dagprogramma voor zolang als zij willen deelne-

men. Het gaat bij een Integraal Kind Centrum om één fysieke locatie en een nieuwe orga-

nisatievorm. 

 

Dat is de meest ultieme vorm. Op onze school is die vorm nog moeilijk realiseerbaar, om-

dat met name het gebouw zich er (nog) niet toe leent. We hebben gewoonweg onvol-

doende ruimtes om dat allemaal te realiseren. 

 

Wat gaan we op korte termijn dan wel merken: 

 Na de meivakantie verhuist de voor– en naschoolse opvang van kinderen naar 

onze locatie. Dat houdt in dat de opvang van de kinderen, die nu al gebruik maken 

van die vormen van opvang dat voortaan in ons gebouw kunnen doen. We zijn 

volop aan het denken om in overleg met ESKADEE te bepalen welke ruimtes we 

daar goed voor in kunnen zetten. 

 Vanaf dat moment is dus de voorschoolse, tussenschoolse en naschoolse opvang 

op 1 locatie een feit. Dat wil nog niet zeggen dat we dan echt een Integraal Kind 

Centrum zijn. Op het moment dat je ook verblijf en zorg gaat geven aan kinderen 

jonger dan 4 jaar maken we een stap in de goede richting.  

 Belangrijk is op termijn expertise van teamleden van onze school en expertise van 

pedagogisch medewerkers van ESKADEE te gaan delen. Op die manier gaan we de 

ontwikkeling van de kinderen op de opvang, het dagverblijf en de ontwikkeling van 

de leerlijnen en ontwikkeling van kinderen op de basisschool meer als één geheel 

zien. Er is geen enkele ontwikkeling die stopt of pas start bij het starten van een 

leerling op de basisschool. Ontwikkelen van kinderen start bij de geboorte en 

loopt een leven lang door. 

 

We hebben nog een lange weg te gaan, maar een goed begin is het halve werk. De eerste 

stappen zijn gemaakt en we hopen dat vele goede stappen die volgen zullen leiden 

tot een IKC “Zonzeel”. We houden u van de ontwikkelingen op de hoogte. 

 

 

In dit nummer: 

Z  Zorgen voor elkaar 

O Oplossen doen we met 
 woorden 

N  Netjes ruimen we alles op 
 
Z  Zelfstandig willen we 

worden 

E Eenieder hoort erbij 

E  Elkaar helpen 

L Leren doen we samen. 

Eerste stappen IKC 1 

Waterpolo 2 

Kangoeroe rekenen 2 

Agenda 3 

Zonnetje 3 
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T w e e w e k e l i j k s e   u i t g a v e               van basisschool Zonzeel, Terheijden. 

Na de meivakantie worden de eerste 
stappen r ichting IKC merkbaar. . .  



P A G I N A  2  

 We zijn druk bezig om de website technisch 
aan te passen. De site is 6 jaar geleden ge-
maakt volgens de inzichten van toen. Op dit 
moment moet de site aangepast worden 
i.v.m. nieuwe wetgeving van beveiliging en 
privacy en aangezien een website steeds 
meer op een kleiner device wordt bekeken 
passen we de site nu ook zodanig aan dat 
hij “schaalt” en op een kleiner device goed 
leesbaar is. 
De “look” van de site zal iets anders worden, 
maar veel scheelt het niet. 

 Afgelopen woensdag 14 maart deed De Zonzeel voor het eerst mee aan 
het SBC-schooltoernooi: waterpoloën met Bredase leeftijdsgenootjes uit 
groep 4-5-6 in zwembad De Wisselaar.  
Het team bestond uit Lisa Vermeulen, Eva Groeneveld, Sven van den 
Broek, Max van Loon, Eva Steggerda, Daan Lodewikus, Fraya de Vries en 
Joep van Hirtum. De eerste wedstrijd was het nog even wennen aan het spel-
letje, maar daarna werd vlotjes iedere wedstrijd gewonnen met goed overspe-
len en samenwerken.  
Om half acht speelde het team de halve finale: huppakee - 24 ploegen weg-
gespeeld. Na vijf spannende minuten scoorde de latere toernooiwinnaar het 
enige doelpunt. Met een prachtige gedeelde derde plek heeft De Zonzeel 
haar debuut gemaakt op dit schooltoernooi dat voor tiende keer werd georga-
niseerd.  

Kei goed gedaan team Zonzeel!  
Volgend jaar weer?! 

 
Je kon een speld horen 
vallen in de speelzaal en 
aan het eind van de kan-
goeroe test hoorden we 
toch ook wel geluiden dat 
het een pittige wedstrijd 
was. De deelnemers heb-
ben hun best gedaan en 
geknokt voor wat ze waard 
waren. Grandioos. 

 
Het lijkt me leuk om op deze manier eens te ontdekken dat je in staat bent  
best wel moeilijke problemen op het gebied van rekenen op te lossen.  
Klasse…. 

  Jarigen  

Aanpassing aan website  

Kangoeroe rekenen was succes. .  

Waterpolo geslaagd festi jn  

24 maart Rick Schellekens 

1 april Alma Alturkmani 

1 april Sven van den Broek 

3 april Sven   Pieterse 

3 april Quinty Machielsen 

5 april Finn van Aalsum 



Wat hebben we de komende vier weken op de planning 
Maart 

 
19   Juf Dorien afwezig 

  IKC werkgroep  —  ICT netwerk 

20   Juf Dorien afwezig 

26   Uitleenweek bibliotheek 

27   Bouwvergadering onderbouw 

  Theater gr 5-6 

  MR 

28   Grote rekendag 2018 

  JvdS cursusdag mediacoach 

  Netwerkgroep cultuur 

29   Netwerk muziekimpuls groep 

  Rapportgesprekken groep 3 tot en met 6 

30   Paasviering 

 

April 

2   Tweede Paasdag 

3   Inloopspreekuur textaid 

  Techniekmiddag gr 7-8 

  BOVO breed Breda 

  Rapportgesprekken gr 3-4-5-6 

4   BOVO breed Dongemond 

5   Theorie verkeersexamen gr 7 

6   Juffenfeest gr 1-2 

9   Werkoverleg OOK 

10  Creamiddag  

  IB netwerk 

  BVL vergadering gemeentehuis 

11   Praktijk verkeersexamen gr 7 

12   OV vergadering 

13    

16   Uitleenweek bibliotheek 

17   Techniekmiddag groep 6 

  Zorgteam 

17-18-19 Cito eindtoets groep 8 

18   Meeneemdag gr 1-2 

19   Teamvergadering 

20   Koningspelen 

 

 

Start april / meivakantie 

U merkt het: 

Op de laatste pagina van de nieuws-

brief worden de data van activiteiten 

voor  teamleden en/ of ouders nog-

maals vermeld.  

 

 

Polderstraat 110 

4844 BK Terheijden 

076-5938126 

E-mail: 

infozonzeel@skod.org 

Website: 

www.zonzeel.nl 

Zo n n e t j e 
 

van  
de week….. 

 

L e g t    u    d i t     v a s t     i n     u w     a g e n d a  ? 


