
 

Nieuwsbrief IKC Wolderwijs 
Nr.10 

 

 

Beste ouder(s) en/of verzorger(s), 

 

Allereerst namens alle participanten nog de beste wensen voor 2019! 

 

In deze nieuwsbrief, met enige trots, uitgebreide informatie over ons naschoolse activiteitenaanbod 

per 1 februari 2019. 

 

Met alle participanten van het IKC Wolderwijs en met medewerking van de gemeente 

Ooststellingwerf zijn we, gebruikmakend van elkaars expertise en mogelijkheden, gekomen tot een 

naschools aanbod voor alle kinderen van het IKC Wolderwijs. Opdat er voor de kinderen van het IKC 

Wolderwijs ook buiten de schooltijden en opvangtijden een divers aanbod is waarin ze zich 

uitgedaagd voelen, zich kunnen ontwikkelen en mogelijk zelfs nieuwe talenten ontdekken. Met name 

dit laatste kan ertoe bijdragen dat kinderen zich na een naschoolse activiteit gaan inschrijven bij een 

vereniging of club.   

We zullen dan ook zoveel als mogelijk werken volgens de drietrapsraket. 

1. Tijdens de opvanguren en schooltijden kunnen de kinderen kennismaken met diverse disciplines. 

2. In het naschoolse aanbod volgt verrijking/verdieping voor de kinderen die daar interesse voor 

hebben. 

3. Wanneer zij zo geïnspireerd raken, kunnen zij lid worden van een vereniging/club* 

*Voor ouders met een verminderde draagkracht zijn er mogelijkheden om bij Stichting Leergeld een 

bijdrage te vragen voor de kosten van het lidmaatschap en sportkleding. Dit geldt ook voor Culturele 

activiteiten.  

Bij de inrichting van het naschoolse aanbod proberen wij de kinderen een breed aanbod van 

activiteiten aan te bieden in de volgende disciplines. 

 Culinair 

 Sport/spel 

 Taal-/lezen 

 Natuur 

 Wetenschap & Techniek 

 Muziek 

 Creatief 

 Sociaal – emotioneel 

Alle kinderen krijgen in de week van maandag 14 januari de naschoolse activiteitenkalender mee 

naar huis. In de activiteitenkalender kunt u lezen welke activiteiten er aangeboden worden, door wie, 

wanneer en/of er een kleine bijdrage wordt gevraagd voor de activiteit.  



Opgeven en betalen 

Wil je, je opgeven voor een of meerdere activiteiten stuur dan een mailtje naar 

info@ikcwolderwijs.nl met de volgende gegevens: 

 

Voor – en achternaam kind(eren): 
Geboortedatum: 
Organisatie (De Krullevaar, Villa Sprankel of De Toekan): 
E-mailadres: 
Telefoonnummer 1: 
Telefoonnummer 2: 
 
Activiteit*: 
 
*Geef bij de muzieklessen nog aan welk instrument de voorkeur heeft. 
 

 

Geef je op voor vrijdag 25 januari 2019. Nog voor 1 februari 2019 hoort u of uw kind(eren) is(zijn) 

geplaatst.  

De activiteiten zijn veelal gratis, echter vragen we soms ook een kleine bijdrage in de kosten. De 

opgave is pas definitief als de betaling is gedaan. U kunt het geld contant inleveren bij Fancy 

Hoekstra (De Toekan), Aletta Tingen (Villa Sprankel) of Lammy Jansma (De Krullevaar). Uiteraard 

kunnen de oudere kinderen het geld zelf bij juf Fancy langsbrengen.  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ondergetekende, Fancy Hoekstra, directeur obs 

De Toekan en coördinator van het IKC Wolderwijs. Ook vindt u vanaf volgende week op de website 

van De Toekan, www.obsdetoekan.nl een aparte link naar alle informatie over ons naschoolse 

activiteitenaanbod en de naschoolse activiteitenkalender.   

 

Namens het team van IKC Wolderwijs; 

 

Vriendelijke groet, 

Fancy Hoekstra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@ikcwolderwijs.nl
http://www.obsdetoekan.nl/


 

 

 

 

 

 

 

 


