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NIEUWSBRIEF juni 2021
Belangrijke data
In verband met de sportdag op donderdag 17
juni, wordt de geplande studiedag verzet naar
woensdag 7 juli. De schoolreis van 16 juni mag
nog steeds niet doorgaan. Ook de praterijproeverij van 8 juni gaat niet door. Hopelijk
kunnen we binnenkort weer alles doen wat we
ooit deden.
Woensdag 7 juli zorgdag

De zorgdag is verplaatst van 17 juni naar
woensdag 7 juli. Alle kinderen zijn dan vrij.
Kibeo is gewoon geopend. Op 17 juni is de
jaarlijkse sportdag. Alle kinderen worden dan
gewoon op school verwacht.

Verkeer met Seef

We zijn op het moment nog de lessen van mei
aan het afronden; ‘zelfstandig op pad'. We
kijken dan naar de plaats op de weg; waar loop
of fiets je en aan welke kant. Rekening houden
met elkaar, want het kan soms best druk zijn in
het verkeer en oversteken. Waar steek je over
als er geen stoplichten of zebrapad zijn? En
waarom mag je niet tussen 2 geparkeerde
auto's oversteken?
Thema water

Nieuws van de MR

Maandag 14 juni is de GMR vergadering, van
alle scholen van stichting SOM komt er dan 1
iemand van de MR. We bespreken met de
voorzitter van SOM het jaarrapport en kijken
daarna o.a. hoe het op de verschillende scholen
staat met de corona en de hygiëne hieromheen.
Ook zal de nieuwe opvolgster van Leo Soffers
zich dan voorstellen. De week hierna zal er dan
een MR vergadering zijn, met een korte
terugblik op de GMR vergadering en dan over
het reilen en zeilen van ons eigen IKC.

Het thema water is al in volle gang. Het
leerplein lijkt wel een aquarium, mede dankzij
de OR. Hoe de klassen er verder invulling aan
geven, leest u volgende week in de klassenbrief.

Bezoek ook eens onze website op : www.ikcvoorhoute.nl

Kleding inzameling en einde schoolfruit

De Europese schoolfruitactie leverde deze
week voor de laatste keer gratis fruit. Wij
hebben besloten om niet meer mee te doen met
de fruitvriendjes, die in de perioden voor en na
het Europese fruitprogramma fruit leverde.
Reden hiervoor is dat toch heel veel kinderen
zelf fruit meenemen en we toch 35 cent per
fruitstuk moesten betalen. Om de rekening van
de afgelopen periode te betalen, halen we nog
voor de laatste keer kleding, beddengoed,
gordijnen etc. op. Dus heeft u nog kleding,
etc. liggen, dan ontvangen we dat graag.
Voor iedere kilo krijgen we 1 stuks fruit
vergoed.
Sportdag 17 juni 17-6 Sportdag

17 juni doen we mee aan de jaarlijkse sportdag.
Studenten van het CIOS verzorgen een
sportief programma voor de groepen 3 t/m 8.
De kleuters sporten op het eigen schoolpleintje
onder schooltijd ook een beetje mee. In de
klassenbrieven van volgende week, ontvangt u
precieze informatie. Let op: de geplande
zorgdag wordt verzet naar 7 juli, dus de
kinderen zijn niet vrij op 17 juni.

ENQUÊTE

We hebben al veel ingevulde enquêtes terug
mogen ontvangen. Uw mening is voor ons erg
belangrijk om met de NPO-gelden (Nationaal
Programma Onderwijs) de juiste dingen te
doen. Heeft u de enquête nog niet ingevuld?
Wilt u dit dan vandaag nog doen en de enquête
morgen meegeven naar school. Dan kunnen we
de resultaten dit weekend verwerken.
AGENDA
De komende periode staan de volgende
activiteiten gepland:
Datum activiteit
29-6 Modderdag kleuters
21-6 t/m 2-7 cito eindtoetsen groep 3 t/m 6
21-6 t/m 24-6 Enteetoets groep 7
5-7 & 6-7 Ouder en kind gesprekken
7-7 Zorgdag, alle leerlingen vrij
Tot de volgende Nieuwsbrief

Bezoek ook eens onze website op : www.ikcvoorhoute.nl

