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April 2021

Beste ouders, verzorgers en relaties,

Hierbij de nieuwsbrief van april 2021.

Fietstechniek

Op het Ilex College wordt er fietstechniek gegeven. Nu hebben we inmiddels

een aantal fietsen die het goed doen. Leerlingen onderhouden die samen met

meester Michel. De fietsen worden ook gebruikt om even een boodschap te

doen, of naar de tuinen te gaan waar wij de vrijwilligers helpen

om van zaden groente te verbouwen. Het is een half uur lopen

maar met de fiets zijn wij er in 6 minuten. Meer tijd dus om daar

leuke werkzaamheden te doen. Heeft u een fiets met

terugtraprem die vooral stof staat te verzamelen; wij houden ons

aanbevolen zodat leerlingen er mee naar de tuinen kunnen en de

leerlingen die fietstechniek volgen het onderhoud hiervan kunnen

uitvoeren door middel van een lesprogramma.

Dock pauze sport

Tijdens de donderdag-pauzes zullen medewerkers van Dock een half uur sport verzorgen voor

leerlingen die het leuk vinden daar aan mee te doen. Leerlingen kunnen zich daarvoor telkens

op donderdag opgeven. Het is een proef en als de ervaringen positief zijn, wordt de proef na

de Meivakantie omgezet naar ‘vast’ in ons programma. Een en ander is mogelijk dankzij een

subsidie die Dock daarvoor kan aanwenden. Er heeft inmiddels op vier donderdagen pauzesport

plaatsgevonden. Iedereen die mee heeft gedaan gaf aan: “echt super leuk”.
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Young Impact

Leerlingen van alle klassen hebben zich samen met de medewerkers van

Young Impact gebogen over wat je kunt betekenen voor jezelf en voor

anderen. Het waren levendige sessies en in alle klassen kwamen goede ideeën

naar voren. Leerlingen kregen ook een oefening in het ontdekken van hun

sterke, positieve eigenschappen in de vorm van een Top-3. Welke thema’s

vind je belangrijk (zoals bijvoorbeeld veiligheid, armoede, milieu) en voor

welke groep zou jij je willen inzetten om deze thema’s aan te pakken (zoals

bijvoorbeeld jongeren, daklozen, de buurt). Dat leverde heel veel mooie

combinaties op waarover ook sterke gesprekken werden gevoerd. Kortom;

een mooi programma.

Stagiaire, klassenassistent en juf Sascha

Schoolcoach Dominique Keupers heeft tot het einde van dit schooljaar een stagiaire; Charisa

Sanches. Aan klas 1b is klassenassistent juf Maaike van der Sande toegevoegd met als specifiek

doel het helpen inlopen van achterstanden in taal en rekenen. Juf Sascha is weer begonnen na

haar zwangerschapsverlof en werkt voortaan drie dagen per week in klas 2a.

Even voorstellen;

Mijn naam is Charisa Sanches en ik ben 26 jaar. Moeder van 2 jongens van

4 & 8 jaar oud. Sinds een aantal jaar woonachtig in Spijkenisse maar

opgegroeid in Rotterdam. In mijn vrije tijd lees & bak ik graag en

natuurlijk op stap met de kids! Ik heb in het verleden mijn diploma

behaald als logistiek teamleider. Een leuk beroep maar ik miste de

uitdaging. Vandaar de overstap naar de opleiding die ik nu volg;

persoonlijk begeleider, specifieke doelgroepen op het Albeda College.

Sinds kort maak ik deel uit van het team op het Ilex College als stagiaire

van schoolcoach Dominique Keupers. Op maandag en woensdag loop ik

stage. Ik ben echt een “mensenmens” en maak mensen graag aan het

lachen.

Extra leslokaal gemaakt en méér

In de voorjaarsvakantie is er in het schoolgebouw flink verbouwd met als resultaat: een extra

leslokaal door het samenvoegen van de kantoren van de schooldirecteur, de IB-er en daarbij

het betrekken van een deel van het kantoorportaal. In dit lokaal zal vanaf aankomend

schooljaar onze 2e AGL-klas worden geplaatst. Het is een prettige lichte ruimte geworden met

grote ramen en een grote lichtkoepel. Vanwege deze verbouwing moest ook de bibliotheek

worden verplaatst aangezien hier nu het kantoor is van onze schooldirecteur mevrouw

Dalmeijer. De bieb is nu naast de balie, achter de glazen wand.

De ruimte van de schoolcoaches is nu in tweeën gesplitst; een deel blijft voor de schoolcoach,

het andere deel is nu kantoor voor onze IB-er.

Rekenen tot je een ons weegt..

Aan de jaarlijkse internationale (Wereldwijde zelfs) Kangoeroe rekenwedstrijd heeft het hele

schoolteam weer meegedaan. Het moet gezegd: er zijn meer handdoeken in de ring gegooid

dan dat er tot goede antwoorden is gerekend. Niet-te-doen :-) Wij verwachten in de einduitslag

niet heel hoog te eindigen. Dus hoewel onze deelname wel in deze nieuwsbrief mag worden

vermeld, denken we niet dat de uitslag in de volgende wordt opgenomen.

Elke school heeft recht op wat geheimen….in de bovenbouw hebben we de professionele versie

uitgedeeld…….
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Hervatten lesrooster leerlingen

Alle leerlingen volgen weer fysiek onderwijs en zijn een aantal dagen op school; helemaal in

lijn met de “maatregelen bestrijding Corona”. Wij volgen het nieuws en de ontwikkelingen net

als u op-de-voet. Tot nu toe zijn wij tamelijk gevrijwaard van al te veel ad-hoc acties zoals

groepsquarantaines en daar zijn wij vanzelfsprekend blij mee.

Eindexamens

In de week van 12 tot en met 16 april zijn de eerste eindexamens aangeboden aan onze

examenleerlingen. Dit waren de digitale examens. Na de meivakantie volgt nog een week met

de schriftelijke examens. Tot slot zullen in de laatste schoolweek van juli de mondelinge

examens nog worden afgenomen.

Een spannende tijd breekt dus aan. Het is  overigens niet ongewoon dat meester Antwan en juf

Sonja meer zenuwachtig zijn dan de leerlingen :-)

Ouderklankbordgroep

Oproepje aan moeders/vaders/verzorgers: meld u ook aan want we hebben nog ruimte voor

twee meedenkers in de OKG. Wilt u contact omdat u vragen heeft of omdat u een idee wilt

delen, dan kan dit rechtstreeks: okg.ilex@gmail.com

De uitkomst van tevredenheidsonderzoeken hebben wij ontvangen. Deze uitkomsten zijn

besproken met de ouderklankbordgroep. De feedback vanuit het onderzoek nemen wij mee in

ons nieuwe jaarplan voor schooljaar 2021-2022. Dank u voor de bijdrage die u allen heeft

geleverd.

Positive Behavior Support

Op het Ilex College zijn wij actief met PBS (positive behavior support). Onlangs heeft een

medewerker van de Afdeling Kwaliteit aan onze school een bezoek gebracht. Wij hebben als

school boven de norm van 80% gescoord, namelijk 86%. Hier zijn wij erg blij mee. Binnenkort

ontvangt onze de school een certificaat.

Namens het gehele team een fijne meivakantie gewenst.

Na de meivakantie starten wij weer op maandag 10 mei a.s.

Woensdag 12 mei t/m vrijdag 14 mei zijn de leerlingen vrij i.v.m. een studiedag en

hemelvaart.

Met vriendelijke groet,

Margareth Dalmeijer

namens het team van het Ilex College.
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