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Wat doen we binnen IKC
IJmond
We pakken problemen en hulpvragen
snel en in samenhang aan. We kijken
wat de leerling en het gezin nodig
hebben en spelen daar met de juiste
mix van onderwijs, begeleiding en
behandeling op in. Dat doen we
volgens het principe van ‘één kind, één
gezin, één plan’. Ouders, leerkrachten,
jeugdhulp en overige betrokkenen uit
het netwerk rondom het kind trekken

gezamenlijk op. Door het bundelen van
ieders expertise bieden we zorg op
maat en kunnen we kinderen echt
verder helpen. Wij zijn er voor ‘onze’
kinderen op het IKC, maar ook
kinderen die op reguliere basisscholen
zitten, kunnen profiteren van ons
aanbod. Werken vanuit deze visie
betekent ook dat wij de voorwaarden
creëren, zodat kinderen zich op
cognitief gebied optimaal kunnen
ontplooien.
 

Schooltijden
De lessen beginnen om 8.30 en
eindigen om 14.15. Om 8.20 kunnen de
leerlingen naar binnen en is er de
inloop. Deze 10 minuten heeft u de tijd
om uw kind te brengen. Om stipt

8.30 starten de lessen.
Wanneer u voor 8.20 op school bent
wacht u op het schoolplein. Zo verloopt
de inloop ordelijk en overzichtelijk. 
De woensdagmiddag zijn de leerlingen
om 12.30 uit. 
 

Uw kind ziekmelden
Wanneer uw kind ziek is kunt u de
leerkracht die deze dag voor de groep
staat bellen en uw kind ziek melden.

Wanneer u geen contact krijgt, kunt u
dit ook doen bij de centrale
leerlingadministratie.
Telefoonnummer: 072 511 26 32.
 

Op de fiets
Wanneer uw kind op de fiets komt kan
deze gestald worden in de
fietsenstalling. U vindt deze op het

voorplein, bij de tafeltennistafel. Let
op: Stalling van de fietsen is op eigen
risico. 
 



Schoolvakanties en studiedagen

Herfstvakantie Maandag 16 oktober 2020 t/m vrijdag 24
oktober 2020

Kerstvakantie Maandag 25 december 2020 t/m vrijdag 9
januari 2021

Voorjaarsvakantie Maandag 19 februari 2021 t/m vrijdag 27
februari 2021

Paasvakantie Vrijdag 15 april 2021 t/m maandag 18 april
2021

Meivakantie Maandag 23 april 2021 t/m vrijdag 8 mei
2021

Hemelvaart 26 & 27 mei 2021

2de Pinksterdag 6 juni 2021

Zomervakantie Maandag 16 juli 2021 t/m maandag 28
augustus

Studiedag 16 september 2021

Studiedag 15 november 2021

Studiedag 3 december 2021
Leerlingen 12 uur uit

Studiedag 28 februari 2022

Studiedag 15 april 2022

Studiedag 27 mei 2022

Studiedag

Studiedag

23 Juni 2022

25 juni 2021

Studiedag 24 juni 2022

Studiedag 15 juli 2022
Leerlingen 12 uur uit.
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De gymlessen
De leerlingen uit groep 3/4/5/6/7/8
krijgen 2 keer in de week
bewegingsonderwijs van de
vakleerkracht. De leerlingen sporten
hierbij in hun gymkleren. Dit is een
shirt, korte broek en gymschoenen met
een stevige zool. Leerlingen mogen
ook op blote voeten gymmen. 
De gymlessen zijn op de woensdag en

vrijdag. De leerlingen nemen deze dag
hun gymspullen mee. 
 
De leerlingen uit de groepen 1 en 2
krijgen twee keer in de week gymles
van de groepsleerkracht. Ook dit
gebeurt in gymkleren. De kleuters
laten hun gymspullen op school en
kunnen voor iedere vakantie gewassen
worden. 
 

Eten en drinken
Bij ons op school stimuleren wij
gezonde voeding. Daarom vragen wij u
om voor het 10-uurtje een stuk fruit
mee te geven. Voor de lunch is dit een
broodlunch. Ook het drinken kan

gezond. In veel pakjes drinken zitten al
gauw 5 tot 6 klontjes suiker. Een fles
water met al dan niet wat limonade is
een heerlijke dorstlesser! 
 
 

Schoolzwemmen
De leerlingen krijgen schoolzwemmen.
De leerlingen uit groep 3/4 zullen
wekelijks op donderdag (niet in de
vakanties) leszwemmen. Het
zwemmen kan gezien worden als
aanvulling op de reguliere zwemles.
Leerlingen uit groep 5, zonder
zwemdiploma zullen ook deelnemen
aan het programma. 
Leerlingen vanaf groep 6, die nog geen
zwemdiploma hebben kunnen vanaf
volgend jaar deelnemen aan het
vangnetzwemmen. Dit zijn

naschoolsezwemlessen die kosteloos
worden aangeboden. Wenst u hiervan
gebruik te maken kunt u contact
opnemen met Zwembad de
Heereduinen. 
 
Verder zullen alle leerlingen uit de
groepen 5/6/7/8, zeven keer per jaar
mee doen aan Swimming's Cool.
Hierbij gaan de leerlingen aan de hand
van allerlei leuke thema's activiteiten
doen in het water. 
In 'Nieuws uit de School' zult u hier
verder over worden geinformeerd. 
 



Nieuws uit de School
Een maal per 2 weken ontvangt u de
Nieuws uit de School. Hierin wordt u
geinformeerd over aankomende
activiteiten en wordt andere
belangrijke informatie met u gedeeld. 
Om het milieu zo veel mogelijk te

ontzien zullen we zo min mogelijk
brieven meegeven en gebeurt de
communnicatie zo veel mogelijk per
mail. Krijgt u een nieuw e-mailadres of
ontvangt u geen nieuwsbrief geef dit
dan door aan de groepsleerkracht. 
 



 

hoort bij de Aloysius Stichting, aloysiusstichting.nl

Busvervoer
Wanneer uw kind gebruik maakt van
het taxivervoer, onderhoudt u dit

contact.
U dient zelf uw kind af te melden bij
ziekte, vrije dagen en schoolreisjes.   
 

Contact
Uw eerste contact met school verloopt
via de leerkracht. Iedere leerkracht
heeft een eigen e-mailadres en een
eigen telefoonnummer waarop u de
leerkracht van uw kind kan bereiken.
Deze zullen zij voor aanvang van het
schooljaar met u delen.

Voor vragen rondom zorg kunt u
contact opnemen met Cindy Swallow,
de zorgcoördinator.

cindy.swallow@aloysiusstichting.nl
 
 
Voor vragen over organisatorische
zaken over de school kunt u contact
opnemen met de locatiecoördinator,
Paula Dirksen
paula.dirksen@aloysiusstichting.nl
 
 
 
 

Verlof aanvragen
Wanneer u verlof wilt aanvragen kunt u
bij de groepsleerkracht hiervoor een
formulier vragen. Deze kunt u invullen
en weer inleveren. Het formulier zal
worden beoordeeld aan de hand van de
richtlijnen die opgesteld zijn door de
leerplicht; deze zijn ook terug te vinden
op het verlofformulier, op de website

en in de schoolgids. 
Extra vakantie buiten de
schoolvakanties kunnen niet worden
goedgekeurd. 
Let met het boeken van de vakanties
extra goed op de meivakantie. Deze
kan afwijken van andere scholen in de
regio! 
 


