
Nieuwsflits 20 januari
Bollen in de grond
In samenwerking met Kwekerij Roovershof uit Anna Paulowna hebben de kinderen
de afgelopen week al bijna 1000 bloembollen in de grond rondom onze locatie
gepoot. Ook komende week worden er nog bollen gepoot. We kijken al uit naar een
fleurig voorjaar.

Fit en Fun
Onze samenwerkingspartner Team Sportservice
organiseert vanaf week 5 weer een aantal dagen Fit en
Fun activiteiten. Meer informatie over deze naschoolse
activiteiten bij ons op locatie vindt u in de flyer.

Reintegratie
Juf Judith Spaansen is na een langdurig ziekteverlof sinds een aantal weken aan het reïntegreren in
het arbeidsproces. Hiermee is zij wekelijks weer een aantal uren op locatie aan het werk met
(groepjes) kinderen in de groepen 3 en 4. Gedurende het re-integratieproces zal zij de uren steeds
verder opbouwen en wordt ze hierbij begeleid en ondersteund. We zijn blij dat Judith haar
werkzaamheden weer stap voor stap kan gaan hervatten.

Privacy en toestemming in Kwieb
Als uw de Kwieb-app opent ziet u een melding over toestemmingen rondom
AVG. Wilt u deze toestemmingen invullen in wat de wensen hierbij voor uw
kinderen zijn? Daarmee hebben wij een actueel overzicht in welk
beeldmateriaal we voor welke doeleinden kunnen en mogen gebruiken.
Wanneer deze vragen door één van de ouders ingevuld zijn, vervalt de melding

en staat het in ons systeem. U kunt op ieder moment zelf wijzigingen aanbrengen via het kopje
privacy in de Kwieb-app. Dank alvast voor uw medewerking.

Informatieavond Kanjertraining
U kunt zich nog steeds aanmelden voor de informatiebijeenkomst over
Kanjertraining. Op maandag 14 februari aanstaande vindt deze plaats
tussen 19.30 en 21.30 uur. U kunt zich voor deze avond inschrijven door
een e-mail te sturen naar directie.ikcspoorbuurt@sarkon.nl

Kabouterhandbal
In de bijlage vindt u meer informatie over het Kabouterhandbal dat Kleine Sluis organiseert.

Coderjojo
Op zaterdag 5 februari is er weer Coderdojo in IKC Spoorbuurt. Kinderen tussen de 7 en 17 jaar
kunnen zich gratis aanmelden om te leren programmeren. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van
laptops, robot-armen, trein en rail, rijdende robots en nog meer. Coderdojo duurt van 10:30 tot 12:30
en is gratis. De vrijwilligers staan klaar om je te helpen. Er is plaats voor 20 Ninja’s. Je bent welkom!
Aanmelden kan via de volgende link:
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-coderdojo-kopgroep-spoorbuurtschool-248678563277

Hartelijke groet, Dennis Burger Directeur IKC Spoorbuurt
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