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Tevredenheidsonderzoeken
U kunt vanaf vandaag de jaarlijkse vragenlijst invullen welke basisscholen in Nederland af nemen in

het kader van het oudertevredenheidsonderzoek. U kunt de vragen invullen via de link die u in een

apart bericht hierover vandaag ontvangt.  De leerlingen van groep 6 t/m 8 vullen vanaf komende

week een leerlingtevredenheidsonderzoek in. U kunt het onderzoek invullen tot en met 14 april.

Dank voor uw medewerking.

Bloemenmozaïek
Bedankt voor het stemmen op

het mozaïek dat de kinderen

van IKC Spoorbuurt gaan

maken. Het winnende

mozaïek ziet u hiernaast. Met

deze afbeelding zullen we aan

de slag gaan en zal het

uiteindelijke resultaat te

bewonderen zijn tijdens de

Bloemendagen 2022.

Kabouterhandbal
In de bijlage vindt u meer informatie over Kabouterhandbal bij Kleine Sluis.

Afwezig
Volgende week woensdag en donderdag ben ik vanwege mijn opleiding afwezig op school.

Avond-4-daagse 2022
In de bijlagen vindt u informatie over de Avond-4-daagse 2022. Met ingang van dit jaar gebeurt het

lopen van de Avond-4-daagse niet meer onder de vlaggen van de scholen, maar op eigen titel.

Hiermee is het ook mogelijk om met vriendjes en vriendinnetjes die op andere scholen zitten samen

te lopen. Meer informatie vindt u in de flyer.



Lekker slapen
Op dinsdagavond 19 april a.s. organiseert GGD Hollands Noorden de online bijeenkomst Lekker

slapen! Je kind liefdevol helpen met slapen. Voor alle opvoeders van kinderen in de leeftijd van 1,5

tot 12 jaar die meer willen weten over slapen. Sigrid Pillen (kinderneuroloog en kinderslaapexpert)

en Roos Rodenburg (orthopedagoog) nemen ouders mee naar de slaapwereld van kinderen.

Kinderen van 1,5 tot 12 jaar hebben nog veel slaap nodig. Een goede nachtrust is belangrijk voor hun

ontwikkeling én humeur. Wat is handig om te weten als ouder en waarmee kun je je kind liefdevol

helpen om te genieten van een nachtrust. Tijdens deze praktische online bijeenkomsten komen

onder andere onderstaande punten aan bod:

● Wat is slaap: wat moet je weten om je kind te helpen met slapen?

● Wat is gezond slaapgedrag?

● Wat heeft je kind nodig om goed te kunnen slapen?

● Hoe ga je om met nachtangsten en nachtmerries?

● Wanneer is er sprake van een slaapstoornis?

● Waar vraag je om hulp als de slaapproblemen aanhouden?

Daarnaast krijg ouders tips en adviezen en kun je vragen stellen via de chat!

Aanmelden

Ouders/opvoeders en professionals kunnen zich deze (online) activiteit kosteloos aanmelden via:

www.ggdhn.nl/cursussen

Ook jullie zijn van harte welkom, als professional of als ouder, om deel te nemen.

Hartelijke groet,

Dennis Burger

Directeur IKC Spoorbuurt
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