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Bedankt!
Namens de oudervereniging willen we alle juffen en meesters en

bedanken. Ze hebben tijdens de maatregelen er met elkaar voor gezorgd

dat alle kinderen zoveel mogelijk naar school konden door extra te werken.

Ook zorgde ze ervoor dat we thuis de lessen konden volgen.

Om te laten zien dat we heel blij met de juffen en meesters zijn hebben wij

een bedankje namens de ouderraad en Hoenderdaell.

Op vrijdag 8 april gaan we met alle kinderen en alle juffen en meesters

naar Hoenderdaell. We hopen er met elkaar een prachtige dag van te maken, want ook de kinderen

verdienen een bedankje. We bezoeken het park tijdens onderwijstijd. Verdere informatie over de

praktische zaken krijgen jullie in de loop van volgende week.

Groetjes van De Oudervereniging en Hoenderdaell.

Nieuwe gezinnen
Op dit moment leiden we veel nieuwe gezinnen rond bij IKC Spoorbuurt. Dit zijn gezinnen die eerder

nog niet komen kijken voor een rondleiding vanwege de Corona-maatregelen. Kent u gezinnen,

waarvan u weet dat een kind vier jaar wordt? Moeten zij zich nog oriënteren op een

school/opvangkeuze, wijs ze dan op de mogelijkheid voor een rondleiding bij IKC Spoorbuurt. Via het

telefoonnummer 0223-541360 of via een bericht via de website kunnen er afspraken worden

gemaakt!

Activiteiten tot de meivakantie
Tot de meivakantie worden er door de Eventmanagers (en in een aantal gevallen in samenwerking

met de oudervereniging). Als er hulp bij activiteiten nodig is wordt u hiervoor via de leerkracht of de

oudervereniging benader. Het is fijn dat we weer volop activiteiten kunnen organiseren. Wat staat er

onder andere op de agenda:

Dinsdag 5 april Crea-middag Pasen en Palmpaasstokken groep 4

Maandag 11 april Paasviering in de kerk tussen

In de week van 19,20,21 april Songfestival met je eigen groep

Vrijdag 22 april Koningsspelen

In de week van 12 mozaïek prikken - Bloemendagen

Hartelijke groet,

Dennis Burger

Directeur IKC Spoorbuurt


