
Schoef moar an! 

IKC is geopend op: 
 
School: 
Op werkdagen van 8.00 uur 
tot 17.00 uur (schoolvakanties 
uitgezonderd). 
 
Kinderdagverblijf: 
Maandag, dinsdag en donder-
dag.  
 
Buitenschoolse opvang: 
Maandag, dinsdag en donder-
dag. 
 
Peutergroep: 
Woensdag en vrijdag. 
 
 

Joke  Wolbrink (Avonturijn) 

 xxxxxx 
Frida Meints ((De Garve) 

 441473 

Slogan of motto van bedrijf 

 Dorpsstraat 19  

Wichmond 

 

Waar vindt u ons ? 

Versie: 20171031 

   Talenten  

    gezocht….. 



voorbeeld is een ouder van een basisschoolleer-

ling die heeft aangegeven midwinterhoorn te spe-

len. Daar heeft de school bij de kerstviering afge-

lopen jaar dankbaar gebruik van gemaakt.  Of een 

ouder die spontaan een kerstconcert voor de 

jongste kinderen organiseert. Kortom, het maakt 

niet uit waar uw interesse of talent ligt, wij zijn blij 

met uw medewerking om onze kinderen met zo 

veel mogelijk activiteiten te laten kennismaken. 

Hoe kunt u zich aanmelden? 

U kunt zich aanmelden door de bijlage  vbijdeze 

folder in te vullen en in de brievenbus van het IKC 

te doen. Of u kunt een mail sturen naar direc-

tie@bsdegarve.nl of bellen met werkgroeplid Joke 

Wolbrink . Zij is te bereiken op telefoonnummer 

[telnr noemen]. Ook als u wilt overleggen of wat 

wilt voorleggen, kunt u met haar contact opne-

men. 

We hopen op uw bijdrage zodat we er samen 

voor kunnen zorgen dat onze kinderen kennisma-

ken met uiteenlopende activiteiten en dat we 

daarnaast inwoners die daar behoefte aan heb-

ben een waardevolle invulling van hun dag kun-

nen bieden. 

 

Werkgroepleden 

Joke Wolbrink ,werkgroep Zorg en Onderlinge hulp 

Pieter Marsman, wijkverpleegkundige 

Frida Meints, directeur De Garve 

Beste inwoner van Wichmond en Vierakker, 

Onze mooie en prettige woonomgeving wordt door 

velen van u gewaardeerd. De werkgroep Aangenaam 

Leven Wichmond-Vierakker probeert ons fijne woonge-

bied nog aangenamer te maken  door onder andere de 

verbinding te leggen tussen bestaande organisaties en 

inwoners die graag overdag wat meer betrokken willen 

zijn in het dorpsleven. In deze brief doen wij een be-

roep op uw bijdrage hierin.  

Waarom vragen wij uw hulp? 

Het Integraal Kindcentrum De Garve bestaande uit ba-

sisschool De Garve, Kinderopvang Avonturijn, Speel-

leergroep Peuterpret en BSO Eris, samen afgekort als 

het IKC, wil graag zijn activiteiten uitbreiden om kin-

deren een rijk leef- en leeraanbod te kunnen bieden. In 

samenwerking met de Wijkzorg en met Joke Wolbrink 

van de werkgroep Zorg en Onderlinge hulp vragen wij u 

als inwoner wat u hierin voor onze kinderen kunt bete-

kenen. Misschien heeft u geen binding met het IKC 

maar wilt u overdag uw steentje bijdragen. Anderzijds 

kan het IKC mogelijk iets voor u betekenen. Ons motto 

is immers: ‘Er is een heel dorp nodig om een kind op te 

voeden.’   

Hoe kunt u helpen? 

We denken dat we met name ouderen of inwoners met 

wisselende diensten, inwoners met een parttime baan 

of inwoners zonder werk de mogelijkheid kunnen bie-

den om hun dag(en) invulling te geven. Misschien 

houdt u van voorlezen of wilt u mee bij een bezoek aan 

het bos of biedt u uw hulp aan bij het bloemschikken 

rond een feestdag. Zo zijn er dorpsgenoten die al jaren 

komen voorlezen aan de kinderen van Kinderopvang 

Avonturijn en zijn er inwoners die graag hun hobby of 

talent komen laten zien en er over vertellen, zoals bij-

voorbeeld over knutselen of handwerken. Een ander 

 

 

 
 
 
 
 

Voorbeeld: 
Peutergym 

Maandag van 8.30 uur 
tot 9.15 uur 

 
Kleutergym 

Donderdagmiddag van 
14.15 uur tot 15.00 uur 

 

Rijke  

leefomgeving 

Motto: 

“Er is een heel dorp nodig 

om een kind op te voeden”. 


