Nieuwsbrief
4 december 2020
Goedemiddag,
Wat een feest!! En wat waren de kinderen blij dat de Sint en zijn pieten, in deze situatie toch ons IKC
hebben bezocht.
Het was een mooi bezoek, waarvan de kinderen erg genoten hebben.
De peuters, kleuters en groep 3, 4 en 5 hebben mooie optredens verzorgd voor Sinterklaas.
Alle surprises en gedichten zijn in de bovenbouw uitgepakt en voorgelezen. Kinderen hadden er
ontzettend veel werk ingestoken, met een fantastisch resultaat!! De foto’s van deze geslaagde
ochtend zijn te vinden op de website. Het wachtwoord om de foto’s te kunnen bekijken hebben jullie
via de mail ontvangen.
Door de inzet en organisatie van de oudervereniging en de eventmanagers verliep deze dag op
rolletjes. Hartelijk dank!
De overgang van Sinterklaas naar kerst gaat in het
onderwijs heel snel. Sinterklaas is nog maar net weg of
we hebben de school alweer versierd en zijn druk bezig
met de voorbereidingen voor het naderende
kerstfeest. Enigszins in aangepaste vorm, met in
achtneming van de maatregelen en met een
fantastische verrassing vanuit de oudervereniging,
kijken we uit naar het kerstfeest op school.
Ik wens jullie, mede namens het team, een gezellig Sinterklaas weekend toe!
Kim van den Berg

Kerst
In de kerstbrief 2020, die as. maandag wordt verzonden, staat alle informatie over
de kerstviering op woensdagavond 16 december.

Logopedie
Omdat er bij de logopedie een aantal veranderingen hebben plaatsgevonden willen wij jullie hierover
informeren. Vanaf 26 november zijn wij wekelijks op de dinsdag en donderdag aanwezig om
kinderen met logopedische problemen te helpen.
Op dinsdag gaan de kinderen naar Marieke en op donderdag gaan ze naar Rianne.
Wanneer wij op school geen plek meer hebben om kinderen in te plannen, kan de logopedie eerst
worden opgestart in de praktijk. Zodra er op school een tijdstip vrijkomt verschuift de logopedie van

de praktijk naar school, als ouders hiermee akkoord gaan. Wij maken hiervoor gebruik van een
wachtlijst.
Bij vragen kunt u contact opnemen met de praktijk: 06 - 12 65 82 64 of
info.logopediehaaksbergen@gmail.com
Als u rechtstreeks met Rianne of Marieke contact op wilt nemen kunt u bellen of mailen naar:
Rianne: logopedie.riannevandermeij@gmail.com of 06 - 13 16 84 24
Marieke: logopedie.mariekevandam@gmail.com of 06 – 40 53 41 90
Wij hopen op de voortzetting van een prettige samenwerking.
Met hartelijke groet,

Rianne van der Meij

Marieke van Dam

Groep 3
Na de kerstvakantie zijn we nog op zoek naar behangrollen.
Mochten jullie ons kunnen helpen aan bovenstaande materialen, dan mogen deze meegegeven
worden aan de kinderen. Alvast bedankt!!

16 december 2020
18 december 2020

Kerst op school
Alle lln. om 12.15 uur vrij. Start kerstvakantie

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.

