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Geplande evenementen:
17-02-2020 t/m 21-02-2020
Voorjaarsvakantie
25-02-2020 t/m 6-03-2020
Oudergesprekken

Nationale voorleesdagen bij de kleuters
Tijdens de nationale voorleesdagen heeft in de kleutergroepen
het boek: Mopperend centraal gestaan. Het boek is voorgelezen
en daarbij zijn verschillende knuffels gebruikt van de dieren die
in het boek voorkomen. We hebben een liedje gezongen over
een mopperdag en dat zongen de meeste kinderen al goed mee.
Ook hebben ze een mopperend geknutseld en een prachtige
regenboog getekend. Door het vele herhalen van het verhaal konden veel kinderen het
verhaal zelf navertellen en dit vonden ze erg leuk. In het boek
staan ook emoties centraal dus daar hebben we het in de klas
ook over gehad. Het komende thema is: Wonen.
Telefoonnummer Michel Dalmolen
Helaas is er eerder een verkeerd telefoonnummer van Michel
Dalmolen (locatie coördinator) gecommuniceerd. Het juiste telefoonnummer is 0629341176.
Oudergesprekken
Van 25-2 t/m 6-3 a.s. vinden de oudergesprekken weer plaats. De leerkracht bepaalt samen
met u wanneer de afspraak plaats vindt. Wilt u voorafgaand aan de afspraak het
ontwikkelingsperspectief van uw kind inzien, dan kunt u deze na de voorjaarsvakantie bij de
leerkracht van uw kind ophalen.

Afscheid van juf Sandra
Na de voorjaarsvakantie komt juf Sandra (administratie) niet meer terug op het IKC. Sandra
heeft een nieuwe uitdaging binnen de Aloysiusstichting gevonden.
Momenteel zijn we hard op zoek naar een opvolger(ster).
Hieronder vindt u een persoonlijke boodschap van haar:
Met heel veel plezier heb ik de afgelopen 1,5 jaar op het IKC gewerkt. Ik heb veel geleerd van
mijn collega’s maar zeker ook van de kinderen.
Ik ga nu een nieuwe uitdaging tegemoet waar ik veel zin in heb!
Talentklassen
Na de voorjaarsvakantie starten wij met Talentklassen. Deze zijn op dinsdag en woensdag
vanaf groep 3. Elke groep komt aan bod.
Talentklassen zijn er om meer praktijkgericht les te geven. Denk hierbij aan koken,
handvaardigheid en techniek.
ABC cultuur lessen
Binnenkort starten de ABC cultuur lessen weer.
Hieronder vindt u een verdeling van de aangeboden lessen:
- Groepen 1-2 starten maandag 9 februari a.s. met dans
- Groepen 3-4 starten maandag 13 februari a.s. met beeldend vorming
- Groepen 5-6 starten 12 maart met theater
We wensen de kinderen veel plezier!

