
 
 

Voor in de agenda 
 
Maandag 13 september 
studiedag: 
Kinderen zijn vrij 
 
Vrijdag 24 september 
Boekenmarkt op school 
 
Vrijdag 1 oktober 
Studiedag Fectio 
Kinderen zijn vrij 

Nieuwsbrief, 10 september 2021 
 

IPC  
In de komende periode gaan we een onderwijsvernieuwende methode IPC 
(International Primary Curriculum) uitproberen, deze methode is geschikt voor 
de groepen  1 t/m 8.  
IPC biedt verschillende thema’s in projectvorm aan. Gedurende de projecten 
staat het leren leren centraal, waarbij de nadruk ligt op het activeren van de 
ontdekkende en de onderzoekende houding van de kinderen. Tijdens deze 
projecten worden alle zaak- en creatieve vakken geïntegreerd aangeboden. 
Hierdoor leren de kinderen de verbanden zien tussen de verschillende vakken 
en leren de kinderen te denken vanuit verschillende invalshoeken. Wij zijn 
ervan overtuigd dat kinderen op hun best leren door boeiende, actieve en 
zinvolle lessen en denken dat de projecten van IPC ons hierbij gaan helpen. 
Tijdens de studiedag van maandag 13 september worden wij verder door IPC 
getraind. 
 
Absentiemeldingen en verlofaanvragen 
Absentiemeldingen en verlofaanvragen kunnen vanaf vandaag ook via Social 
Schools. U kunt hiervoor de app op uw telefoon gebruiken of via de website 
(zie handleiding in de bijlage). 
Wilt u Corona gerelateerde meldingen en/of vragen telefonisch doorgeven? 
Alvast bedankt 
 

Schermcontrole 
Wij werken steeds vaker op een Chromebook. Om de kinderen een veilige en 
gecontroleerde omgeving te bieden, heeft de leerkracht een dashboard waar 
de leerkracht kan meekijken op het Chromebook van de leerlingen. De leerling 
kan dus niet ongezien andere taken uitvoeren of zich laten afleiden tijdens de 
les. 

 
Mobiele telefoon 
We spreken met de kinderen af dat we op school en op het schoolplein 
geen telefoons willen zien. De telefoon blijft in de zak en wordt bij 
binnenkomst in de klas aan de juf/meester gegeven. Na schooltijd 
(om 12 uur en om 15.15 uur) geeft de leerkracht de spullen weer aan de 
leerling en gaan deze weer mee naar huis. 
Overige elektronica kan beter niet meegebracht worden naar school. 
Wij wijzen u erop dat de school niet aansprakelijk is voor verlies, 
beschadiging of iets dergelijks van deze apparaatjes. 

 
 

 



   

 
Jaarkalender 
Dit schooljaar ontvangt u geen papieren schoolkalender meer. 
Alle activiteiten worden in de Social Schools agenda geplaatst en in de Delteyknieuws. 
Hierdoor zijn de geplande activiteiten altijd up to date.  
De overige praktische informatie vindt u op de website van de school: www.delteyk.nl 
 
Klassenfoto schooljaar 20/21 
Het uitdelen van de klassenfoto's is vorig schooljaar niet meer gelukt. Alle klassen zijn wel op de foto gegaan, 
maar de foto's zijn nog niet uitgereikt. Dit wordt opgepakt. Mocht je in tussentijd vragen hebben mail naar: 
info@delteyk.nl tav Eva Vernooij 
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