
Nieuwsflits 10 november

Corona en griep
Op dit moment werken we dat het aantal kinderen met verkoudheidsklachten of griepklachten
oploopt. Dit geldt voor de gehele regio en is ook logisch gezien het seizoen waarin we zitten.
Daarnaast zien wij ook dat het aantal Coronabesmettingen bij ouders van kinderen, of bij kinderen
zelf in de regio en bij ons wat stijgt. Desondanks willen zoveel mogelijk het huidige beleid blijven
volgen. Dit betekent ook dat voorstellingen en andere activiteiten met ouderparticipatie vooralsnog
gewoon doorgaan. We willen zoveel mogelijk te doen wat kan.

Sint Maartenviering
De kinderen hebben de afgelopen weken hard gewerkt aan
hun lampion. Een behoorlijke groep ouders heeft geholpen
bij de activiteiten in de groep. Waarvoor dank. Morgen, 11
november, kunnen de kinderen Sint Maarten gaan vieren.
Dit schooljaar bezoeken wij ook weer het Polderhofje met

onze gemaakte lampionnen. De kerk is morgen ook open. Meer informatie hierover vindt u in de
bijlage. We wensen de kinderen alvast een mooie Sint Maartenviering toe.

Tiny Forrest en Voedselbos in oktober 2022!
Vandaag heeft de projectgroep van IVN Natuureducatie en de gemeente Hollands Kroon een bezoek
gebracht aan IKC Spoorbuurt. Tijdens dit bezoek zijn de plannen voor de aanleg van het Voedselbos
(in de binnentuin) en het Tiny Forrest verder gevormd. In oktober 2022 zullen beide bossen worden
aangelegd. Het voedselbos van 50m2 zal tegelijkertijd met het Tiny Forrest worden aangelegd. Dit
past beter in het plantschema van de beoogde planten. Het minibos zal aan de zijkant van de school
komen en past hiermee in de vergroening van het schoolplein dat komend voorjaar zal worden
uitgevoerd. De kinderen zullen een actieve rol krijgen in de voorbereidende lessen op de projecten,
alsmede de aanleg.
Een Tiny Forest® is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Dit bos is niet
alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen.
Kinderen leren in het buitenlokaal over de Nederlandse natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar
op een prettige en gezonde plek. We zijn blij dat er nu een definitieve datum ligt en we kijken uit naar
de aanleg, zodat dit een uitbreiding is in ons (onderwijs)aanbod. We houden u via deze nieuwsflits op
de hoogte.

Studiedag
Maandag 22 november zijn de kinderen vrij ivm een studiedag van het onderwijsteam. Dinsdag 23
november is er weer les.

Aanvulling bibliotheek
Vorige week hebben de vrijwilligers van de bibliotheek op school  bijna 500 nieuwe boeken
ingeschreven in de bibliotheek. Het gaat hier om boeken voor alle leeftijdscategorieën en ook hebben
we wat nieuwe Engelse jeugdboeken opgenomen in de collectie. Er is een mooie aanvulling op ons
aanbod. Komt u ook binnenkort een bezoekje brengen?
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Nieuws van de PCI
In de bijlagen vindt u informatie van de PCI ivm de feestdagen.

Pietengymfeest
Team Sportservice organiseert op 26 november voor kinderen van groep 1 t/m 5 een Pietengymfeest.
Dit festijn gaat plaatsvinden in de gymzaal van Breedzand in Breezand. Meer informatie vindt u in de
flyer in de bijlagen.

Hartelijke groet,
Dennis Burger
Directeur IKC Spoorbuurt
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