
 
 
 
 
 
 
 

 

Nieuwsbrief 
 
- Maandag 29 augustus 2022: eerste schooldag 
 
Tijdens schoolvrije dagen zijn de speelleergroep, VSO en BSO geopend. Tijdens schoolvakanties is de speelleergroep 
gesloten en de BSO geopend. 
 
 
 
 
 

 
 
Airen en Sarah zijn onlangs 4 jaar geworden en gestart in groep 1d. In de zomervakantie 
zijn Kiki en Lieve jarig, zij starten na de vakantie op ons IKC. We heten jullie allemaal van 
harte welkom. 
 
 
  

 

 
Studiedagen schooljaar 2022-2023 

-  Maandag 19 september 2022 
-  Dinsdag 8 november 2022 
-  Woensdag 18 januari 2023 
-  Vrijdag 24 februari 2023 
-  Maandag 6 maart 2023 
-  Woensdag 17 mei 2023 
-  Vrijdag 7 juli 2023 
 

Na de zomervakantie ontvangt u van ons de kalender met alle activiteiten voor het komende  schooljaar. 
 

Kalender 

Welkom 

Schoolnieuws 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
Paasactie 
Met z’n allen hebben we tijdens de paasactie goed ons best gedaan met het kopen en verkopen van bijna 400 
paasbroden/suikerbroden/paaseitjes en paasstaven. 
Hierdoor konden we samen met de Agneskerk een tegoedbon voor 
een dagje Aqua Zoo aanbieden. Samen met Milou, Isabella en Tijn 
gingen we op de fiets naar Nieuw Mellens: 
Wij mochten op de fiets naar Leeuwarden: Daar is de Oekraïnse 
school. Toen we daar aankwamen koos een juf drie kinderen uit die 
op de foto mochten. Ze vonden het heel spannend dat wij er waren. 
Wij vonden het ook best wel een beetje spannend. Maar ze waren 
er heel blij mee. We gingen in het Oekraiens alstjeblieft zeggen.: Bud 
laska.  Zij gaan met alle kinderen met het buitenspeelgoed spelen. 
Het waren grote bellenblazsers, kubbspel en een watertafel. Maar 
het belangsrijkste cadeau was een dagje met alle kinderen naar 
AquaZoo. Wij vonden het heel leuk om op de fiets erheen te fietsen. 
Groetjes Milou, Isabella en Tijn uit groep 7b 
 

 
Compassion Sponsorkinderen 
Omdat het kleingeld steeds schaarser wordt hebben wij het volgende idee 
bedacht. We hebben nu een QR-code aangemaakt zodat we ook in de 
zomervakantie onze sponsorkinderen kunnen helpen. Willen jullie ons helpen? 
Alvast bedankt namens Yakobo, Raiza, Shelmalie en Briljant.  
 
 
 
 
 
 

 
En dan is het schooljaar alweer voorbij. In de laatste weken hebben we afscheid 

genomen van Airen en Lieve. Zij zijn 4 jaar geworden en 
zullen na de zomervakantie starten in groep 1. 
Met het wegvallen van juf Ant was het best wel een 
bewogen jaar. Gelukkig heeft juf Chantal de dagen van juf 
Ant opgevangen waardoor er direct een nieuwe stabiele 
basis voor de kinderen was. 
Het is goed om te horen dat het herstel van juf aan goed 
verloopt, maar wanneer en of zij nog terug zal keren is 
helaas nog onzeker. 
Juf Suzanne zal na de zomervakantie elders binnen Sinne starten als locatiemanager. In 
de laatste schoolweek is haar afscheid dan ook feestelijk gevierd. 
Na de zomervakantie zullen juf Chantal, meester Emiel en juf Fokje de vaste gezichten 
van de speelleergroep zijn. 
Vrijdag 15 juli is de laatste schooldag voor de peuters. Deze vieren wij zoals ieder jaar 
feestelijk met "Wieltjesdag". 

Nieuws van de speelleergroep 



 
 
 
 
 
 
 

Alle kinderen zijn deze dag welkom op hun (loop)fiets, skelter of loopauto. Deze gaan we mooi versieren om 
daarna in een feestelijke optocht over de Langesan te rijden. Weer terug op het schoolplein vieren we met ouders 
en kinderen de start van de zomervakantie! 
 

Jaaroverzicht Villa Eikenhorst 
Als er 1 term op Villa Eikenhorst van toepassing was, het afgelopen jaar, dan was het 
variatie, en dan vooral variatie in personeel. Ik ben zelf in december begonnen en ben ingewerkt door 
Cheraine, die er zelf ook maar net 3 maanden was, en die 2 maanden na mijn komst weer wegging. Wat 
er voor die tijd is gebeurd daar ben ik niet zo goed van op de hoogte. Cheraine heeft inmiddels een vaste 
groep dagopvang op een andere locatie, en na haar vertrek bij Villa Eikenhorst was het een komen en 
gaan van ambulante medewerkers en invalkrachten. Iets wat de rust en sfeer op de groep niet altijd ten 
goede kwam. Inmiddels is daar gelukkig verandering in gekomen met de komst van juf Annick die op de 
dins- en donderdagen ‘s middags BSO draait samen met mij, en op donder- en vrijdag ook op de 
voorschoolse opvang te vinden is. 

 
Omdat er op de andere groepen ook het nodige speelde wat betreft de bezetting kwam het vaak voor dat er 
kinderen van hun eigen stamgroep verplaatst moesten worden naar andere groepen. Meestal had je dan geluk, 
omdat je dan ineens bij de “grote” kinderen hoorde, maar het kwam ook wel eens voor dat je voor even een 
groepje terug moest. Gelukkig werd er dan vaak van de nood een deugd gemaakt, zo hebben we dit jaar een leuk 
toneelstuk gezien bij ons op de groep, uitgevoerd door kinderen uit de bovenbouw, en hebben sommige kinderen 
van Drakensteyn meegeholpen aan het bouwen van ons mini-stadje door hun eigen huisjes te versieren, of werd 
je geschminkt door juf Chantal. Verder hebben we al een paar hele warme, super zomerse dagen gehad, waarbij 
de tuinslang overuren maakte en ook de eerste waterpistolen al regelmatig gevuld konden worden, en dat nog los 
van het Modderfeest. Ik wens jullie dan ook heel veel van die mooie dagen de komende zomervakantie, met veel 
pret, prachtig weer en lekkere ijsjes, of je naar een land ver weg gaat, dichtbij huis blijft of, wie weet, naar de 
vakantie-BSO komt. 

Groet, 
Meester Emiel, Villa Eikenhorst 
 
Jaaroverzicht het Loo 
We hebben een mooi jaar met groep het Loo achter de rug. Veel enthousiaste kinderen die altijd met leuke 
dingen bij Dietta en Sita kwamen. Bruisend van energie. 
We hadden eerst een groepssamenstelling in de leeftijdscategorie van 7-12 jaar en vingen ongeveer 22 kinderen 
op per dag op het Loo. Na een tijdje breide onze groep uit naar 33 kinderen. We hebben er inmiddels twee 
groepen van gemaakt, 6/7 en 8+, dit is een groot succes. We werken meer leeftijdsgericht. 
Op de woensdag en vrijdag vangt het Loo ook nog kinderen van het klaverblad op. 
De kinderen van het klaverblad en het Loo spelen leuk met elkaar samen. Leren veel van elkaar. 
Wat de kinderen op het Loo een superleuke activiteit vinden is de jaarlijkse modderdag. 
Dit was dit jaar ook weer een succes. Er wordt nog dagen over nagepraat. 
De bootcamp die we gehad hebben was ook een succes. 
Er hebben in de loop van tijd wel wat personele wisselingen op het Loo plaats gevonden. Momenteel is Dietta de 
enige vaste kracht op het Loo. Er komt binnenkort versterking bij. Zodat de wisseling rond personeel weer 
stabieler wordt qua vaste gezichten op het Loo. 
We hebben onze groepsruimte samen met onze pedagogisch specialist ook anders ingericht, dit viel bij de 
kinderen in goede smaak. Het team van het Loo wenst iedereen een fijne vakantie toe. 
 

Nieuws van de BSO 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
Jaaroverzicht Paleis Soesdijk 
En dan is het jaar alweer voorbij, we hebben een leuk jaar gehad met de kinderen! Van bakken naar poolstok 
springen door de sloten. We hebben veel gedaan. Er werd vaak druk geklust in het lokaal. Veel creativiteit, ook de 
kinderen waren erg ondernemend dit jaar waardoor er leuke creaties zijn gemaakt. We sluiten dit jaar positief af 
en kijken al uit naar het nieuwe jaar. Ons team wenst jullie een fijne vakantie toe. 
 
Groetjes, 
Erik, Elsida, Isha en Teun  

Jaaroverzicht Drakensteyn 
We hebben veel nieuwe kinderen mogen ontvangen dit jaar op Drakensteyn. Drakensteyn is dan ook sterk 
gegroeid waardoor er veel kinderen zijn doorgestroomd naar Villa Eikenhorst. 
Halverwege het schooljaar, begin dit jaar, is juf Ant helaas weggevallen door een hersenbloeding. Gelukkig 
kunnen we inmiddels zeggen dat het herstel van juf Ant goed verloopt. Maar wanneer en of zij nog terug zal 
keren is helaas nog onzeker. 
De kinderen hebben weer veel ondernomen op de BSO. Zo zijn er veel lekkernijen gemaakt tijdens 
bakactiviteiten, is er druk geknutseld en zijn er veel sport en spel activiteiten buiten ondernomen. 
Ook hebben de kinderen bezoek gehad van "Betty de Vindselaar" waarmee zij op ontdekking zijn geweest door de 
natuur. 
Met het mooie weer de afgelopen weken vinden de kinderen het heerlijk om buiten te picknicken. We krijgen dan 
ook al extra zin in de zomervakantie waarin we weer veel verschillende uitdagende activiteiten klaar hebben 
staan. 

Personele wisseling  
Naast het vertrek van Suzanne en Erik hebben ook Isha en Sita gekozen om ons IKC te gaan verlaten. Sita en Isha 
hebben beide gekozen voor een nieuwe uitdaging buiten. Ook mogen we een nieuwe collega verwelkomen. Fokje 
Monsma is aangenomen voor 3 dagen BSO en 3 SLG. Daarnaast lopen er nog gesprekken voor de overige plaatsen 
op de BSO. 
 
Beste ouders, 
Graag willen wij, Erik en Suzanne, met jullie delen dat wij beide een nieuwe baan hebben. 
Na de zomervakantie zullen wij op verschillende locaties starten als locatiemanager binnen Sinne kinderopvang. 
Echt weg van Sinne gaan we dus gelukkig niet, maar de locatie, alle lieve kinderen, fijne ouders en gezellige 
collega's gaan wij achter ons laten. 
De laatste weken voor de zomervakantie, en tijdens de zomervakantie zelf zijn wij nog aanwezig op locatie. Hoe 
het daarna komt weten wij nog niet precies. De exacte startdatum is nog onbekend. Wel weten wij dat we na de 
zomervakantie zullen starten in onze nieuwe functie, maar het kan dus zijn dat jullie ons toch na de 
zomervakantie nog even tegenkomen. 
In verband met onze vakantieplannen en de onzekerheid in startdatum weten wij niet of we iedereen nog zullen 
zien tijdens of na de vakantie. Wij zullen daarom de laatste schoolweek gebruiken om ons afscheid te vieren op 
de groepen. 
 
Voor mij, Suzanne, betekent het dat ik na bijna 15 jaar afscheid ga nemen van IKC Máxima. 
Ik ben hier begonnen toen we nog SKL-kinderopvang waren. De BSO heette BSO Zuidenwind, hier vingen we 
maximaal 50 kinderen per dag op en de speelleergroep was er nog niet. 
Inmiddels staat er een mooi IKC, waarin we dagelijks zo'n 100 kinderen per dag op de BSO opvangen en hebben 
we een uitdagende speelleergroep. Binnen het IKC is er een fijne samenwerking die door de jaren heen nog 
sterker zal worden. Deze samenwerking en alle collega's ga ik zeker missen. 
 



 
 
 
 
 
 
 

Ik wil iedereen bedanken voor al het vertrouwen in mij tijdens de opvang en de gezellige praatjes tijdens het 
ophalen. Ik heb het hier altijd enorm naar mijn zin gehad en ga iedereen dan ook enorm missen! 
 
Voor mij, Erik, betekent dit dat ik na 5 jaar heel veel werkplezier op ons IKC afscheid ga nemen en op een ander 
plekje binnen Sinne mijn werkzaamheden ga voortzetten. 
Ik kijk terug op 5 hele mooie jaren. Waarin wij als opvang, maar ook als school, hele mooie ontwikkelingen 
hebben doorgemaakt. Met als hoogtepunt in 2020 het worden van een IKC. 
Wel vertrek ik met een dubbel gevoel. Ik laat namelijk een IKC achter dat ondanks de mooie ontwikkelingen die 
gedaan zijn, nog niet uitontwikkeld is. 
Via deze weg wil ik jullie als ouders bedanken voor de fijne tijd die ik hier heb mogen hebben. We zien elkaar vast 
nog in de laatste 2 weken van het schooljaar en de 6 weken vakantie. 
We maken er een mooie laatste paar weken van! 
 
Groeten, 
Suzanne en Erik 

 
Team IKC Máxima wenst jullie een fijne vakantie! 

We zien jullie graag weer op maandag 29 augustus 2022. 
 

 
 


