
Nieuwsflits 1 juli 2022
Dit was schooljaar 2021-2022

Vandaag neemt groep 8 definitief afscheid van hun tijd bij IKC Spoorbuurt. De basisschooltijd is
voorbij. Dit betekent dat het schooljaar er bijna op zit. Met na vandaag nog één lesdag te gaan zit het
schooljaar 2021-2022 er bijna op. We willen alle betrokkenen die zich ook dit jaar hebben ingezet
achter de schermen (hulpouders, oudervereniging, medezeggenschapsraad, groepsouders,
vrijwilligers bibliotheek, etc.) heel erg bedankt voor hun inzet.  Zonder jullie hadden we het niet
gered.
Ook dit schooljaar nemen we afscheid in zo’n laatste week. Afscheid van groep 8. Zij vliegen uit naar
het voortgezet onderwijs. We wensen jullie hierbij heel veel plezier en geluk toe! Met het vertrek van
groep 8 zijn er ook ieder jaar gezinnen die afscheid nemen van IKC Spoorbuurt, omdat het jongste
kind de school verlaat. We danken hen voor het vertrouwen de afgelopen jaren en wensen hen heel
veel geluk en succes toe!
We nemen afscheid van een aantal gezinnen die door verhuizingen naar een school elders gaan,
daarnaast heten we diverse gezinnen van harte welkom. Zij verhuizen naar Anna Paulowna en gaan
bij IKC Spoorbuurt verder met hun schoolcarrière. Ook wordt er een forse groep kinderen 4 jaar en
gaan zij beginnen aan hun onderwijstijd. De meeste kinderen zijn al gewend bij ons, omdat ze de
afgelopen jaren bij de opvang zaten.
Tot slot nemen wij afscheid van een tweetal teamleden, meester Billy-Ray en juf Wendy. Zij gaan hun
carrière elders vervolgen. Terugblikkend op dit schooljaar kijken wij met voldoening terug op hoe dit
is verlopen en kijken we ook uit naar het nieuwe schooljaar dat op maandag 29 augustus zal starten.
De BSO en kinderopvang gaan hun zomerperiode in. Heel veel plezier met alle, mooie geplande
activiteiten. Onderwijs sluit tot en met zondag 28 augustus. Wij wensen iedereen een hele goede
zomervakantie toe! Team onderwijs ziet u weer op maandag 29 augustus aanstaande. Tot dan!



Bereikbaarheid tijdens de zomervakantie
Vanaf vrijdagmiddag 15 juli 13.00 uur tot en met dinsdag 23 augustus is IKC onderwijs gesloten.
Gedurende deze periode worden e-mails en dergelijke niet gelezen en verwerkt. IKC Opvang is wel
geopend tijdens werkdagen. Voor echte spoedeisende zaken kunt u contact opnemen met het
telefoonnummer 06-10489745. Vanaf woensdag 24 augustus is de locatie weer te bereiken en
worden e-mails weer gelezen en verwerkt.

Jaarplanning schooljaar 2022-2023
In de bijlage vindt u een jaaroverzicht met de schoolbrede activiteiten voor het volgende schooljaar.
Deze staan ook in de Kwieb Agenda. In de laatste week van het schooljaar ontvangt u een nieuwsflits
met de laatste resterende informatie.

Bewegingsonderwijs
We zijn blij te kunnen melden dat we voor komend schooljaar de vacature voor vakleerkracht
bewegingsonderwijs hebben ingevuld. Dinsdag en woensdag zal juf Asli Lengers bij ons aan de slag
gaan als vakleerkracht en op donderdag en vrijdag zal juf Melanie Zoer voor de groep staan. Van
harte welkom bij Team IKC Spoorbuurt. Zij zullen zich na de vakantie aan u voorstellen.

Gevonden voorwerpen
In de hal op de tribune zijn de gevonden voorwerpen uitgestald. Deze gevonden voorwerpen kunnen
tot morgenmiddag 15.00 uur worden opgehaald. Hierna zullen de materialen worden opgeruimd. In
de bijlage vindt u de foto's van de gevonden voorwerpen.

Hartelijke groet,
Dennis Burger
Directeur IKC Spoorbuurt


