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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.

Schoolfotograaf
Op dinsdag 19 april komt de schoolfotograaf naar de IKC Spoorbuurt.

Dit jaar zal Sanne van der Woude, van Sanne's Schoolfotografie deze klus gaan klaren.

Indien u wenst dat er ook een broer(s)/zus(sen) foto gemaakt zal worden dan dient u dit voor 1

april per mail aan ons door te geven.

De broer(s)/zus(sen) foto's van de gezinnen waarvan alle kinderen op de IKC Spoorbuurt zitten

worden op 19 april onder schooltijd gemaakt.

De broer(s)/zus(sen) foto's van de gezinnen waarvan niet alle kinderen op de IKC Spoorbuurt zitten

worden op 19 april na 14.00 uur ingepland.

Opgeven voor broer(s)/zus(sen) foto is dus noodzakelijk en kan per mail voor 1 april naar

schoolfotograaf.spoorbuurt@gmail.com.

Graag vernemen wij dan om welke kinderen het gaat en in welke klassen zij zitten of u geeft aan dat

niet alle kinderen op de IKC Spoorbuurt zitten.

Wij hopen dat het zo duidelijk is, heeft u nog vragen schroom dan niet om ons aan te spreken of een

mail te sturen.

Ilse Kaak en Josefien van der Zon

Oudervereniging IKC Spoorbuurt

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

Familiezondag
In de bijlagen vindt u informatie m.b.t. de familiezondag die aanstaande zondag wordt georganiseerd

door de gezamenlijke parochies.

Johanna’s Bos
Aankomend weekend is er een feestelijke openingsactiviteit in Johanna’s Bos. Dit initiatief wordt

georganiseerd door Ben en Tine van der Ploeg, ouders bij ons op school. In de flyer vindt u meer

informatie over dit prachtige initiatief.

Tevredenheidsonderzoeken
Komende week ontvangt u weer een uitnodiging voor het jaarlijkse

tevredenheidsonderzoek. Aan de hand van een tiental vragen

wordt u gevraagd om als ouder uw mening over het onderwijs te

geven. Ook de leerlingen van de groepen 6 t/m 8 vullen een

leerlingtevredenheidsonderzoek in. Het onderzoek loopt tot en met

14 april aanstaande.

Grote Rekendag
Woensdag 30 maart organiseren

wij de Grote Rekendag. De Grote

Rekendag is een dag voor groep 1

tot en met 8 die helemaal in het

teken staat van rekenen. Het is

een dag van onderzoekend leren

en speelse opdrachten. Een dag

die laat zien dat rekenen meer is

dan alleen sommen maken. Een dag die laat zien hoe leuk rekenen kan zijn.

Hartelijke groet,

Dennis Burger

Directeur IKC Spoorbuurt


