GENIETEN…
Wát genieten we toch in ons prachtige gebouw! Het is fantastisch dat we de ruimte hebben
om met elkaar dingen te vieren en te beleven. Zo hebben we de kinderboekenweek met álle
kinderen en medewerkers van het IKC geopend en ook weer afgesloten. En wat wordt ons
gebouw toch elke keer prachtig aangekleed en geverfd door een stel enthousiaste ouders van
de activiteiten commissie! We kijken nú al uit naar alle activiteiten die nog gaan komen…

NATIONAAL SCHOOL ONTBIJT
We hebben afgelopen donderdag heerlijk gesmuld van het uitgebreide ontbijt.
Ongelooflijk dat we al het lekkerskrijgen voor een heel IKC! Alle overgebleven
spullen zijn aan de voedselbank gegeven. U heeft per groep de foto’s gekregen via
de schoolpraatapp.

GROEI
De nieuwe locatie trekt enorm veel nieuwe mensen. We krijgen wekelijks mensen over de
vloer die hun kind(eren) willen opgeven voor de opvang en/of onderwijs. In december kunnen
we ons team alweer uit gaan breiden met een medewerker voor de hele dagopvang. Ik wil u
dan ook vragen om tijdig broertjes of zusjes op te geven, zodat we hier met de formatie
rekening kunnen houden!

IKC GIDS
Enige tijdgeleden is de IKC Gids per schoolpraatapp verspreid. Hierin staat alle informatie voor
ons IKC. Helaas is er een oud hoofdstuk in beland: 10.5. Deze kunt u als niet gedrukt
beschouwen. In hoofdstuk 10.6 staan de juiste vrije (mid)dagen.
De eerstvolgende studiedag is op woensdag 28 november. Het gehele IKC is op deze dag
gesloten! De peuteropvang opent daarom in deze week ook op vrijdag 30 november haar
deuren.

HIJ KOMT…
A.s. zaterdag komt Sinterklaas weer naar ons land. Uiteraard zullen we er op school ook de
nodige aandacht aan schenken. Uiteraard volgen we het Sinterklaasjournaal…
In een aparte brief wordt u hiervan op de hoogte gesteld.
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Groep 5/6: Zwemmen
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STUDIEDAG:
Alle kinderen van het
hele IKC vrij!

29
Schoen zetten
19.30 uur IKC Raad
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Creamiddag

3

4

5
Sinterklaas
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