Nieuwsbrief
12 juni 2020
Goedemiddag,
Wat fijn dat we weer volledig draaien. Heerlijk om te zien dat de groepen compleet zijn en kinderen
blij om elkaar weer te zien. Deze start is te vergelijken met een start na de zomervakantie. Iedereen
moet weer wennen aan elkaar, het ritme en de structuur in de groep. Naast het onderwijs in de
groep, maken we ook zoveel mogelijk gebruik van de buitenruimtes. Lekker bewegen helpt ook om
energie kwijt te kunnen, waarna ze zich in de groep weer kunnen focussen op hun werk.
Ik wens jullie, mede namens het team, een fijn weekend toe.
Kim van den Berg

Fotograaf
Op donderdag 18 juni komt de fotograaf op school om groepsfoto’s te
maken. In verband met de Coronamaatregelen worden er dit jaar alleen
maar groepsfoto’s gemaakt.

Inschrijven oudergesprekken
Denken jullie eraan om in te schrijven voor de oudergesprekken. Dit kan
tot en met 16 juni 2020.
In de bijlage bij deze nieuwsbrief is een plattegrond toegevoegd. Hierop
is te zien waar de oudergesprekken van de verschillende groepen plaatsvinden. Mocht het regenen,
dan vinden de gesprekken telefonisch of via Teams plaats.

Jeugdtandverzorging
De tandartsbus is voorlopig niet beschikbaar i.v.m. de Coronacrisis en alle veiligheidsmaatregelen die
daarvoor genomen moeten worden.
Zodra de bussen weer volledig ingezet kunnen worden, wordt dat in de nieuwsbrief vermeld.
De kinderen zijn natuurlijk welkom in de praktijken en kunnen bellen met
Almelo: 0546-633288 en Enschede: 053-4309010.

Oud papier

Nieuw op de website
Het volgende bericht is op de website geplaatst.
- Plattegrond oudergesprekken

13 juni
15 juni
Zomervakantie

Oud papier
Sportdag groep 7 en 8
10 juli om 12.15 uur

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.

