Nieuwsbrief
13 maart 2020
Goedemiddag
Afgelopen woensdag hebben we vele ouders mogen ontvangen in het kunstmuseum van groep 1 t/m
4. Vol trots hebben de kinderen hun gemaakte kunstwerken aan hun ouders, opa’s en oma’s laten
zien. En naar dat tafereel kijken wij dan weer vol trots! Wat een leuk thema was dit.
Gisteren heb ik jullie via een aparte nieuwsbrief geïnformeerd over de maatregelen m.b.t. het
coronavirus. Naar aanleiding hiervan hebben we helaas moeten besluiten om het jubileumfeest van
Ans en Wilma te verplaatsen naar een ander moment. Jullie ontvangen hierover t.z.t nader bericht.
Voor nu is het belangrijk dat we gezond blijven met zijn allen!
Ik wens jullie, mede namens het team, een fijn weekend toe.
Kim van den Berg

Ouderavond KIES (Kinderen In Echtscheidings Situaties)
Op dinsdag 17 maart om 19.00 uur informeren Marion Kaaks en Sabrina van Huisstede ouders over
het KIES traject dat binnen ons IKC gaat starten.
De avond duurt tot uiterlijk 20.00 uur en is bedoeld voor ouders die hun kind(eren) hebben
opgegeven voor het KIES traject en voor ouders die belangstelling hebben voor dit traject en hun
kind na deze avond mogelijk nog willen opgeven.
KIES is een spel- en praatgroep voor kinderen die de
scheiding van hun ouders meemaken of mee hebben
gemaakt. Uit onderzoek van de Universiteit Utrecht bleek
dat kinderen die een KIES-traject hebben gevolgd zich beter
voelen, meer van de scheiding begrijpen, een betere relatie
en communicatie met hun ouders hebben.
Achtergrondinformatie over KIES is te vinden op de website:
www.kiesvoorhetkind.nl
Het doel van KIES is: Kinderen leren hoe zij de scheiding
beter kunnen begrijpen en hoe zij hun gevoelens en gedachten onder woorden kunnen brengen in een
veilige en vertrouwelijke sfeer. Hierbij worden creatieve werkvormen ingezet.
Het KIES-traject kan door kinderen onder schooltijd gevolgd worden, gedurende zeven bijeenkomsten
van een uur.
De eerste bijeenkomst is op donderdag 19 maart. De laatste bijeenkomst is op
Donderdag 14 mei.

Na de laatste Kiesbijeenkomst volgt er een gezamenlijke evaluatieavond, waarbij de ouders van de
kinderen die deelgenomen hebben aan het traject, worden uitgenodigd. Deze uitnodiging volgt zo
spoedig mogelijk.

Handbaltoernooi
Woensdagmiddag 15 april vindt het handbaltoernooi plaats voor de groepen 7 en 8 van
de Haaksbergse basisscholen. Net als andere jaren wordt er gespeeld op de velden van de
Bon Boys.
Wij zijn op zoek naar mensen die een team willen coachen. Het gaat er vooral om dat
de kinderen op tijd op de juiste plek staan en dat er gewisseld wordt tijdens de
wedstrijden. We hebben 3 coaches nodig voor groep 7 en 3 coaches voor groep 8.
Aanmelden kan bij de leerkracht.

AdoptIDee
De bedrijfsbezoeken die zouden plaatsvinden i.v.m. het AdoptIDee project voor groep 6, 7 en 8, gaan
niet door i.v.m. de maatregelen rondom het coronavirus. De ondernemers maken een vlog waarin ze
een kijkje geven in hun bedrijf. Mogelijk dat er later in het jaar nog een bedrijfsbezoek kan
plaatsvinden.

Dozen oud papier
Wij zijn op zoek naar stevige dozen voor het verzamelen van het oud papier. Mochten jullie thuis nog
wat hebben staan, wij zijn er heel blij mee.

Gevonden huissleutels
Gisteren zijn er huissleutels met een sleutelhanger van
“Mitsubishi Motors” gevonden, zie foto links. Deze lagen net
buiten het hek. Hebben jullie misschien van iemand vernomen
die zijn/haar sleutels kwijt is, dan horen wij dat graag.

Nieuw op de website
Er zijn geen berichten op de website geplaatst

20 maart
03 april
12 en 13 april
14 april
15 april
15 en 16 april
21 april
24 april
25 april t/m 10 mei

Open huis voor nieuwe ouders
Groepen 1 en 2 zijn vrij
Pasen
Schoolfotograaf
Handbaltoernooi groepen 7 en 8
Centrale eindtoets groep 8
Afsluiting AdoptIDee in Theater de Kappen
Koningsspelen, alle leerlingen om 12.15 uur vrij
Meivakantie

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.

