
Schiedam, 2 februari 2023,

Esselamoe aleykoem wa rahmatoellahi wa barakatoehoe,

Geachte heer, mevrouw,

Via deze brief willen wij u informeren dat het Islamitisch College een nieuwe basisschool,
genaamd IBS De Reiziger, zal openen in Maassluis. Samen met de nieuwe basisschool
willen wij ook een peutergroep met voorschoolse educatie openen in hetzelfde gebouw.

Opening
In 2022 hebben wij te horen gekregen dat de aanvraag voor onze school in Maassluis is
goedgekeurd. In augustus 2023, met de start van het nieuwe schooljaar, zal IBS De Reiziger
zijn deuren openen. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen voor de peutergroep wordt
deze groep in augustus 2023 of in januari 2024 geopend.

Huisvesting
De gemeente Maassluis heeft helaas nog geen gepaste definitieve locatie voor ons kunnen
vinden. Er is daarom een tijdelijke oplossing gevonden. Na verschillende overleggen met het
bestuur van SIKO zijn wij trots, u te mogen mededelen, dat de nieuwe school zich tijdelijk
mag vestigen in een locatie van SIKO. De tijdelijke locatie zal zich vestigen in de Kardinaal
Alfrinkschool te Doctor Jan Schoutenlaan 3 in Maassluis.

Werving personeel
Het eerste kwartaal van 2023 gaan wij starten met het werven van personeel. Medio februari
kunt u alle vacatures terugvinden op de website.

Informatieavond
Op 15 februari zal er een informatieavond worden gehouden. De informatieavond start om
18.00 op de Kardinaal Alfrinkschool te Doctor Jan Schoutenlaan 3 in Maassluis. U bent
uiteraard van harte welkom om deze bij te wonen.
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Aanmelden
De eerste aanmeldingen kunnen ingediend worden vanaf 3 februari 2023. De school zal van
start gaan met 4 groepen (leerjaar 1 t/m 4). Het aanmeldformulier zal beschikbaar zijn vanaf
de bovengenoemde datum op de website: www.ibsdereiziger.nl.

Op de nieuwe locatie in Maassluis zal ook peuteropvang worden aangeboden. Hiervoor kunt
u terecht bij: www.noahkinderovang.nl. Op deze website kunt u uw zoon of dochter via het
aanmeldformulier aanmelden voor de locatie in Maassluis.

Alle informatie over IBS De Reiziger kunt u vinden op: www.ibsdereiziger.nl. Voor vragen
kunt u een mail sturen naar info@ibsdereiziger.nl of bellen met 010 - 316 05 55 (tijdelijk
nummer).

Hoogachtend,

H. Gogus
Uitvoerend bestuurder
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