
Nieuwsbrief 

 20 december 2019 
 

Goedemiddag 

Het is bijna Kerst. Gisteren hebben wij dit met elkaar gevierd. Het was een mooie, gezellige en 

sfeervolle avond. We zijn gestart met een gezamenlijke viering op het onderbouwleerplein. Hierbij 

waren alle kinderen van ons IKC aanwezig.  

 
Voor de peuters was dit de eerste keer dat ze ’s avonds speciaal terug kwamen voor de kerstviering.  

Vervolgens hebben alle kinderen genoten van het kerstbuffet. Wat een mooie en heerlijke creaties 

waren er gemaakt. 

Met tot slot een muzikale afsluiting, verzorgd door groep 7 en 8 onder begeleiding van juf Battice op 

gitaar en drummer Mark op zijn cajon. Prachtig gedaan! 

 

Ik wil de OR, extra hulpouders en het team bedanken voor hun inzet. Natuurlijk ook dank aan alle 

kinderen en ouders, mede door jullie aanwezigheid en 

actieve betrokkenheid was het een geslaagde avond. 

 

Ik wens jullie, mede namens het team,  fijne 

kerstdagen en een gelukkig en gezond 2020. 

We zien jullie graag op 6 januari weer op school.  

 

Kim van den Berg 

 

 

 

 

Lezen in de vakantie 

Het is kerstvakantie! Even alle drukte achter je laten en misschien wel samen met een stapel boeken 

wegkruipen op de bank. 

 

Elke dag (voor)lezen… We kunnen het niet genoeg herhalen…Het is erg belangrijk voor de 

leesontwikkeling van kinderen: dagelijks 15 minuten lezen/voorlezen. Ook in de vakantie. 

 



 

Basketbaltoernooi groepen 7 en 8  

Op maandag 27 januari (waarschijnlijk ‘s morgens) vindt het jaarlijkse 

basketbaltoernooi plaats voor alle basisscholen in Haaksbergen. De groepen 7 

en 8 zijn voor dit toernooi op zoek naar coaches. 

Groep 7 speelt met 5 teams in sporthal De Els en heeft 5 coaches nodig.  

Groep 8 speelt met 5 teams in sporthal De Bouwmeester en heeft 5 coaches 

nodig. Wij zoeken (groot)ouders of oudere broers en zussen die deze taak als 

coach op zich willen nemen. Voor vragen en aanmelden kunt u terecht bij de 

groepsleerkracht.  

 

 

Oud papier 

Op zaterdag 28 december wordt er door ouders weer oud papier opgehaald. 

Ook is het mogelijk om oud papier te brengen tussen 8.30 en 10.30 uur bij de schuur achter het 

gebouw. 

 

 

Nieuw op de website 

Er zijn geen berichten op de website geplaatst. 

 

 

 

 

 

 

28 december  Oud papier   

06 januari  1e schooldag in 2020 

24 januari  Groepen 1 en 2 zijn vrij 

27 januari  Basketbaltoernooi groep 7 en 8 

 

Vragen? 

Hebben jullie vragen/opmerkingen over de inhoud van deze nieuwsbrief of zaken aangaande 

jullie kind(eren) en/of ons IKC (opvang en school), dan nodigen wij jullie uit deze vragen aan 

ons te stellen of jullie opmerkingen met ons te delen.   


