
Nieuwsflits 3 maart
We mogen weer!

Na 712 dagen gescheiden van
elkaar vieringen te hebben gehad,
vond vanmiddag voor het eerst
sinds 16 maart 2020 met elkaar in
de aula een gezamenlijke viering
plaats. Samen Leren Groeien. Daar
hoort natuurlijk het IKC lied bij.
Daarnaast is ook het maatjeslezen
weer van start gegaan.  Kortom
weer echt samen met elkaar!

Theaterbezoek
Komende dinsdag gaan de groepen 1-2 naar Theater De Kampanje in Den Helder voor de voorstelling
Robin Hood. Om voorstellingen goed mogelijk te maken voor de scholen heeft de gemeente Hollands
Kroon er voor gezorgd dat het busvervoer voor de scholen geregeld is. De kinderen gaan dus per
touringcar naar de Kampanje.

Afwezig
In verband met een conferentie en opleiding is Dennis Burger (directeur) volgende week maandag en
donderdag afwezig.

Vakantierooster 2022-2023
In de bijlagen vindt u het vakantierooster voor volgend schooljaar. Dit rooster is afgestemd met
voortgezet onderwijs Schagen en is goedgekeurd door de medezeggenschapsraad. De data zullen ook
in de Kwieb en de jaarkalender vermeld gaan worden.

Zelftesten
Vanuit het ministerie van onderwijs hebben wij een aantal malen zelftesten verstrekt aan de groepen
6 t/m 8. We hebben op dit moment nog een aardige voorraad staan. Als u zelftesten voor uw kind
wilt ontvangen dan kunt u dit melden bij de leerkracht van uw kind (ook als uw kind in groep 1 t/m 5
zit). U ontvangt dan zelftesten voor ongeveer 3 a 4 weken voor uw kind. Op is op!

Kabouterhandbal
In de bijlage vindt u een flyer voor kabouterhandbal van HV Kleine Sluis.

Bloemendagen
In de bijlagen vindt u een informatiebrief van de Stichting Bloemendagen. Dit jaar vinden de
bloemendagen weer plaats. U kunt daar zelf ook aan deel gaan nemen.

IKC Spoorbuurt mozaïek
IKC Spoorbuurt doet ook dit jaar weer mee met de bloemendagen door een IKC Spoorbuurt mozaïek
te  maken met de hele locatie. De bloemendagen zijn van 16 t/m 21 april. Meer informatie hierover
leest u later in deze nieuwsflits.

Hartelijke groet,  Dennis Burger, Directeur IKC Spoorbuurt
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