Nieuwsbrief
14 februari 2020
Goedemiddag
Zoals jullie wellicht hebben gezien, zijn de bomen voor de school voorzien van “kunst”. Op dit
moment werken de kinderen uit groep 3 en 4 bij VierKeerWijzer aan het thema kunst. Zij hebben
“kunst” Kameleons gemaakt, die ons plein mooi versieren. Ze hebben al “weer en wind” doorstaan.
Vanmiddag hebben de kinderen hun rapport ontvangen. Het rapport geeft een beeld van de
bevindingen en resultaten van je/jullie kind(eren) in de afgelopen periode op onze school. Zoals
eerder in de nieuwsbrief aangegeven, hebben wij het rapport de afgelopen periode verder
ontwikkeld. Naast het rapport, zijn we voor VierKeerWijzer gestart met een portfolio. De kinderen
laten jullie met trots de foto’s en reflectiewijzer zien en vertellen hier graag over.
Volgende week staan de oudergesprekken gepland. Ik wens jullie een goed gesprek toe.
Ik wens jullie, mede namens het team, een fijn weekend toe.
Kim van den Berg
Personele ontwikkelingen
We hebben inmiddels een vervanger gevonden voor Karin van Veen. Na de voorjaarsvakantie zal
Rienke Wilens, tot aan de zomervakantie, twee dagen per week groep 3 draaien.
We wensen Rienke veel werkplezier binnen ons IKC.
Tevens bedanken we Karin voor haar inzet van de afgelopen periode en wensen haar veel succes toe.
De ouders van groep 3 hebben hierover vandaag een brief ontvangen.

Fotograaf
Op dinsdag 14 april komt de fotograaf op school om groepsfoto’s en individuele
foto’s te maken van alle kinderen binnen ons IKC. Ook de peuters worden deze dag
op de foto gezet.
Tevens is er dit jaar de gelegenheid om broertjes/zusjes foto’s te laten maken.
Nadere info hierover volgt op een later moment.

Jeugdtandverzorging
Twee keer per jaar komt de tandartsbus naar onze school. Jullie kunnen er zelf voor kiezen om het
gebit van je/jullie kind(eren) vanaf de leeftijd van 2 jaar, hier te laten controleren en indien nodig te
laten behandelen. Kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering. Een inschrijfformulier kan
opgehaald worden bij de directie of het is mogelijk om online aan te melden
via https://www.jeugdtandverzorgingenschede.nl

Carnaval
Op vrijdag 21 februari vieren wij ’s ochtends carnaval. Alle kinderen mogen op deze dag verkleed
naar school komen. We starten om 8.30 uur met een polonaise op het plein, waarna kinderen elkaars
outfit kunnen bekijken in de klas. Om 9.30 uur start de carnavalsoptocht door de wijk. Op de flyer
kunnen jullie zien welke route we lopen.
We eindigen de ochtend met een spetterende Kameleonshow. Wij hebben er zin in!
Alle kinderen zijn om 12.15 uur vrij.

Nieuw op de website
Het volgende bericht is op de website geplaatst
- Flyer mini carnavalsoptocht

18 en 19 februari
21 februari
21 februari
24 t/m 28 februari
05 maart
06 maart
20 maart
27 maart
14 april

Rapportgesprekken groepen 1 t/m 7 en
Adviesgesprekken groep 8
Carnaval op school
Alle leerlingen zijn om 12.15 uur vrij
Voorjaarsvakantie
Groepen 1 en 2 zijn vrij
Groepen 1 en 2 zijn vrij
Open huis voor nieuwe ouders
Jubileumfeest van Juf Ans en Juf Wilma
Schoolfotograaf

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.

