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Integraal Kind Centrum  

Het Drieluik-De Vlindertuin 

 

Ot en Sienpad 3 

6852 EG Huissen 

Postbus 92 

6850 AB Huissen 

 

 

Telefoon: 026 – 3253196 

Email: drieluik@delinge.nl 

Website: www.dalton-drieluik.nl  

Facebook: HetDrieluik  

 

 

 

Nieuwsbrief nummer 9, 2016-2017 
AGENDA… 

Ma. 23-01-2017 

 

 

 

 

Jos Borgwal 

Di. 24-01-2017 

 

 

 

 

Jos Borgwal 

Wo. 25-01-2017 

 

 

 

 

Jos Drieluik 

Do. 26-01-2017 

Studiedag: Alle 

leerlingen vrij 

 

 

Jos Drieluik 

Vr. 27-01-2017 

Juf Marsha 

afwezig, 

vervanging in gr.8 

 

Jos Borgwal 

Ma. 30-01-2017 

 

 

 

 

 

 

Jos Borgwal 

Di. 31-01-2017 

 

 

 

 

 

 

Jos Borgwal 

Wo.01-02-2017 

 

 

 

 

 

 

Jos afwezig 

Do. 02-02-2017 

 

OR 

 

 

 

 

Jos Drieluik 

Vr. 03-02-2017 

Nieuwsbrief  

nr. 10  uit 

 
 

 

 

Jos Drieluik  

 

JARIGEN  
JANUARI   

12 Nicola Brand (2006) 6/7 

31 Mohamed Hamman (2007) 6/7 
 

 

  

  

  

 

We willen jullie beide alvast 

van harte feliciteren! Wij 

hopen dat jullie een hele 

leuke verjaardag hebben: 

maak er een hele leuke dag 

van!  

 

 

 

 

mailto:drieluik@delinge.nl
http://www.dalton-drieluik.nl/
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TEAM DRIELUIK BEZOEKT BASISSCHOOL DE BORGWAL 

Zoals u in een eerdere mail heeft kunnen lezen, gaat het onderwijsteam van IKC Het Drieluik 

woensdagmiddag en donderdag 25/26 januari aanstaande twee dagen met elkaar op pad. Deze 

anderhalve dag zullen wij gebruiken om samen te spreken over onze visie en invulling van het 

Daltononderwijs op ons IKC. Om ons gedegen voor te bereiden op deze tweedaagse, hebben 

alle leerkrachten afgelopen week een bezoek gebracht aan Basisschool De Borgwal in Bemmel. 

Jos Boonman is naast directeur van IKC Het Drieluik – De Vlindertuin ook directeur op deze 

Daltonschool. Om gebruik te maken van elkaars kwaliteiten en om inspiratie op te doen om 

mee te nemen naar onze tweedaagse volgende week, hebben we een bezoek gebracht aan deze 

school. Wellicht heeft u van uw kinderen al gehoord dat er in iedere groep dan ook een 

invaller is geweest afgelopen maandag en/of donderdag. 

 

Tijdens ons bezoek aan De Borgwal hebben we het Daltonbeleidsboek van deze school 

bekeken, observaties gedaan in alle groepen en gesprekken gevoerd met leerlingen en 

teamleden. Dit om een beeld te krijgen van de invulling van het Daltononderwijs op De 

Borgwal. Naar aanleiding van dit bezoek hebben alle teamleden in tweetallen een presentatie 

gemaakt die volgende week tijdens onze tweedaagse gepresenteerd zal worden. Samen met 

een onderwijskundige zullen we gaan kijken hoe wij ons Daltononderwijs verder kunnen 

optimaliseren en in hoeverre de opgedane ervaring van De Borgwal daarin ondersteunend kan 

zijn.   

 

Na deze tweedaagse informeren wij u uiteraard over de uitkomsten van deze dagen.  

 

VIER KEER WIJZER 
Inmiddels zijn we aangekomen bij de laatste van de 8 intelligenties van Howard Gartner. We 

kennen al zeven manieren waarop kinderen leren. Vandaag de laatste in deze reeks en wel de 

NATUUR-intelligentie ofwel de 'naturalistische intelligentie': 

 

Dit zijn de kinderen die direct gemotiveerd zijn als het gaat om planten, dieren, het milieu en 

de natuur. Ze verzamelen stenen, schelpen en maken een 

herfsttafel. Ze verzorgen dieren, letten op het weer en de 

wisselingen van de seizoenen. Het zijn kinderen met oog voor 

details, ze kunnen goed observeren en rubriceren. Het 

vermogen om onderscheid te maken tussen verschillende 

verschijnselen en deze tot op detail kunnen classificeren. 

 

Voorkeur voor: Analyseren van overeenkomsten en verschillen, 

milieu, flora en fauna, natuurlijke fenomenen, verzamelen en 

classificeren, genieten van de natuur, natuurbescherming en 

ecologisch bewustzijn. 

Een kind dat sterk naturalistisch is, voelt zich sterk aangetrokken tot planten, dieren, 

landschappen en natuurlijke fenomenen zoals weer, klimaat, stenen e.d. Aan deze intelligentie 

is ook het vermogen verbonden snel overeenkomsten en verschillen waar te nemen en te 

classificeren. 

 

Je doet deze kinderen een plezier door ze activiteiten te laten doen met betrekking tot het 

verzamelen, analyseren, bestuderen en zorgen voor planten en dieren. 
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VERBOUWING IKC HET DRIELUIK – DE VLINDERTUIN  

Het circa 40 jaar oude scholencomplex aan het Ot en Sienpad, waaronder dus ons IKC, zal 

worden gerenoveerd. De reden hiervoor is om voor de komende 15-20 jaar in de wijk 

Zilverkamp een goede adequate onderwijsvoorziening te behouden, aan te sluiten op de 

onderwijsbehoeften en de functionaliteit van het gebouw en daardoor ook de samenwerking 

tussen partners te verbeteren. 

 

Op dit moment zijn wij nog druk in overleg met de architect en de gemeente (opdrachtgever 

en regievoerder van deze revitalisatie) over onze ideeën en wensen, dit om er zorg voor te 

dragen dat ons gebouw de komende 20 jaar weer verder kan als inspirerende leer- en 

speelomgeving voor opvang en onderwijs.  

 

De verwachting is dat eind deze maand de plannen/tekeningen definitief gemaakt zullen 

worden, waarna we naar een volgende fase over zullen gaan. In deze fase zal de gemeente een 

partij gaan zoeken die deze revitalisatie op IKC Het Drieluik – De Vlindertuin en IKC Het 

Holthuus uit zal voeren. Wij hopen dat tegen het einde van dit schooljaar een start gemaakt 

kan worden met de werkzaamheden. Wij zullen u de komende periode op de hoogte houden 

wat betreft ontwikkelingen en tevens in het voorjaar een ouderavond beleggen waarbij wij u 

met trots tekeningen en een filmpje willen presenteren met het eindresultaat na deze 

renovatie.  

 

Onderdeel van ons IKC en wat dus ook gerenoveerd zal worden, is de dagopvang en 

buitenschoolse opvang. Omdat wij deze renovatie vanuit De Linge zelf uit zullen voeren en wij 

dit klaar willen hebben voordat de aannemer vanuit de gemeente zal beginnen, zal hier 

volgende week al een start mee gemaakt gaan worden. Dat betekent voor de komende periode 

echter wel dat wij enige hinder van deze verbouwing zullen ondervinden. Wij willen onder 

andere de dag- en buitenschoolse opvang in ons eigen gebouw onder gaan brengen, waardoor 

er bepaalde voorzieningen gerealiseerd moeten worden. Vanzelfsprekend staat de veiligheid 

van de kinderen voorop en zullen wij in goed overleg met het team dat de verbouwing uit zal 

voeren en het team van ons IKC dit traject vormgeven. Echter zal de praktijk wel uitwijzen 

dat er momenten zijn dat bepaalde groepen (opvang en onderwijs) tijdelijk in een ander lokaal 

gehuisvest zullen worden. Wij zullen u en de kinderen hier zo goed mogelijk bij betrekken en 

over informeren, zodat wij deze periode van verbouwen/renoveren op een zo’n goed mogelijke 

manier door zullen komen. Helpend hierbij…….het eindresultaat is dit alles meer dan waard!! 

 

Hopende op uw begrip. 
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INSPECTIEBEZOEK OP IKC HET DRIELUIK – DE VLINDERTUIN 

Eind september en begin oktober heeft er op IKC Het Drieluik – De Vlindertuin op de 

afdelingen Kinderopvang De Vlindertuin (2 tot 4 jaar) en de buitenschoolse opvang (BSO) een 

inspectiecontrole plaatsgevonden. Deze inspectie is uitgevoerd door de GGD. 

  

Tijdens zo’n inspectie komen er verschillende aspecten aan bod:  

 

Pedagogisch klimaat: 

Binnen dit domein zijn de volgende competenties geobserveerd en beoordeeld: · 

- Emotionele veiligheid 

- Persoonlijke competentie 

- Sociale competentie  

- Overdracht van normen en waarden. 

Personeel en groepen: 

- Hierbij wordt onder andere gekeken naar leidster-kindratio, presentielijsten en de 

beroepskwalificaties van de pedagogisch medewerkers.  

 

Veiligheid en gezondheid:  

- Binnen dit domein zijn de documenten over veiligheid & gezondheid en de meldcode 

kindermishandeling beoordeeld op inhoud en uitvoering.  

 

Ouderrecht: 

- Bij dit domein is beoordeeld hoe de houder de ouders en oudercommissie betrekt en 

informeert over het beleid.  

Trots zijn wij u te melden dat alle observaties en bevindingen voldoende zijn beoordeeld. Dit 

alles staat natuurlijk keurig beschreven in een rapport. Dit rapport is openbaar en te vinden 

via onze website.  www.dalton-drieluik.nl: Open documenten: Inspectierapport. Druk op 

Landelijk Registratienummer Kinderopvang en Peuterspeelzalen.  Zoek op registratienummer: 

- 589541560 Kinderopvang De Vlindertuin 2-4 jaar (KDV)   

- 226751089. Het Drieluik (BSO)  

 

 

WEBSITE EN FACEBOOK 

Neem eens een kijkje op de website van IKC Het Drieluik – De Vlindertuin en onze facebook 

pagina. Op de website is ook altijd een actuele agenda te vinden.  

Check: www.dalton-drieluik.nl en www.facebook.com/HetDrieluik/  !!   

 

 

 

 

 

 

http://www.dalton-drieluik.nl/
http://www.dalton-drieluik.nll/
https://www.facebook.com/HetDrieluik/
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GOED NIEUWS OVER ONZE BUITENSCHOOLSE OPVANG (BS0) 

Er komen steeds meer kinderen op onze bso. Dit geldt voor zowel de voorschoolse opvang als 

de naschoolse opvang. Hier zijn wij heel blij mee. Binnenkort zullen er nog meer prachtige 

kinderen ingelijst worden (zie foto). 

Met ingang van afgelopen december is er dan ook iedere dag voorschoolse opvang. Weet u ook 

dat de kinderen die om 7.00 uur binnenkomen ook bij ons kunnen ontbijten?  

Hiernaast neemt de vraag naar naschoolse opvang ook toe. Dit betekent dat er op 

verschillende dagen al met twee 

pedagogisch medewerkers 

gewerkt kan worden.  

Van ouders en kinderen krijgen 

we positieve reacties over de 

huiselijke sfeer die er bij ons 

heerst. Hier proberen wij ook 

naar te streven. Goed nieuws dus 

over onze buitenschoolse opvang.  

 

 

UITDAGING VOOR BASISSCHOOLKINDEREN IN HUISSEN 

Wie wil er niet eten van zelf biologisch geteelde groenten? De worteltjes, boontjes, sla en 

noem maar op zijn dan nog lekkerder.  

Stichting Lingewaard Natuurlijk daagt alle Huissense basisschoolkinderen in de leeftijd van 6 

tot 14 jaar uit om met een eigen moestuintje te beginnen. Het is niet alleen leuk, maar het is 

ook een uitdaging om op een andere manier met de natuur in contact te komen, want het gaat 

niet vanzelf maar je leert er wel een heleboel van. 

 

Bemmelse basisscholieren zijn al enkele jaren enthousiast bezig met schoolmoestuintjes. 

Lingewaard Natuurlijk wil dit plezier ook aan Huissense kinderen gunnen. In de Hoeve 

beschikt Lingewaard Natuurlijk over een prachtig stuk grond dat ingericht wordt met 

moestuintjes. In Huissen is dit een buitenschoolse activiteit omdat de basisscholen voorlopig 

nog geen tijd hebben dit in hun lesprogramma op te nemen. Voor gereedschappen en water 

wordt gezorgd. Voor plantjes en zaden kunnen wij ook zorgen maar dat mag je ook zelf 

regelen. Ervaring is niet noodzakelijk want er zijn deskundige begeleiders die de kinderen 

gaan helpen. Uiteraard is ondersteuning van ouders, opa’s en oma’s niet alleen welkom maar 

zelfs gewenst. 

 

Ben je enthousiast en wil je mee doen? Kom dan naar de informatiebijeenkomst voor kinderen 

en hun ouders in het Gemeenschapshuis Huissen-Zand aan de van Wijkstraat 31 op 

woensdagmiddag 25 januari van af 14.30 uur tot 16.00 uur.  

Kun je niet op die dag maar wil je wel meedoen of heb je vragen, mail dan naar  Cor van Dalen, 

e-mail vandalen@lingewaardnatuurlijk.nl . 

 

Graag wel voor 1 maart want wij willen begin april starten. 

Cor van Dalen (Lingewaardnatuurlijk)  

 

VOLGENDE INFOBRIEF 
De volgende infobrief komt uit op vrijdag 20 januari 2017. 

mailto:vandalen@lingewaardnatuurlijk.nl

