
Nieuwsflits 27 januari
Samen leren (bl/gr)oeien
Na de  samenwerking met Kwekerij Roovershof uit Anna Paulowna rondom de bollen in de grond is er
een vervolg gekomen op deze actie. Komende week gaan de kinderen met de groep een pot met
bollen en aarde vullen. Deze krijgen ze mee naar huis en met goede verzorging groeien de bollen uit
tot prachtige tulpen. In de bijlage van deze nieuwsflits vindt u de informatie. De actie wordt mogelijk
gemaakt door Kwekerij Roovershof!

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. U kunt uw kind nog aanmelden!

Maandag 31 januari zijn de kinderen vrij ivm de studiedag van het onderwijsteam!

Steun de actie Rolstoelbus voor Yamilia
Yamilia is geboren met een chromosoomafwijking. Yamilia is het zusje van
twee kinderen van IKC Spoorbuurt. Doordat Yamilia door deze
chromosoomafwijking veel lichamelijke beperkingen kent zou het mooi zijn
als vader een rolstoelbus zou kunnen aanschaffen. Om dit mogelijk te
maken is veel geld nodig en is er intussen een actie opgestart. In de bijlage
leest u meer over dit gezin. Daarnaast kunt u via de Qr-code een bedrag
doneren voor de actie en meer lezen over Yamilia en de actie die gestart is.
Helpt u een handje mee?

Muzieklessen in Wieringerwaard
In de bijlagen vindt u flyers van Muziekvereniging Wieringerwaard. Zij gaan muzieklessen verzorgen
en lessen Algehele Muzikale Vorming in Wieringerwaard.

Zelftesten
Aan de leerlingen van groep 6 t/m 8 zijn vandaag 6 sneltesten verstrekt. Met dit aantal kunt u uw kind
twee keer per week testen tot de voorjaarsvakantie.

Voorjaarsvakantie
Vrijdag 18 februari zijn we gesloten in verband met de voorjaarsvakantie. De vakantie duurt tot en
met zondag 27 maart. Maandag 28 maart is de eerste lesdag.

Studiedagen
Op verzoek vermeld ik hierbij de resterende studiedagen voor dit schooljaar:
20 mei en 25 mei (Sarkonstudiedag voor alle medewerkers van Stichting Sarkon)

Hartelijke groet,
Dennis Burger
Directeur IKC Spoorbuurt
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