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Privacy instellingen Kwieb
Voor het gebruik van beeldmateriaal van uw kind voor doeleinden van het IKC dient u toestemming
te geven op een aantal elementen. Op dit moment zien wij dat er nog veel gezinnen zijn die dit nog
niet hebben gedaan. U kunt dit doen door in de Kwieb App naar uw profiel te gaan en dan te klikken
op uw kind(eren). Dan kunt u kiezen voor het tabblad Privacy en hier kunt u uw voorkeuren invoeren.
Als u dit nog niet hebt gedaan verzoeken wij u dit alsnog te doen. U kunt uw instellingen altijd zelf
wijzigen. Wij ontvangen dan een melding van de wijzigingen. Alvast dank voor uw medewerking.

Actie voor de Voedselbank
Helpt de voedselbank ook kinderen?

Ja zeker! Veel zelfs, voedselbanken vinden het onacceptabel dat er

in Nederland kinderen zijn die honger hebben. Dat kinderen met

honger naar school gaan, het komt overal in Nederland voor. Elk

jaar helpen de voedselbanken duizenden kinderen aan eten, in

2019 maar liefst 33.000 kinderen.

Er wordt naar gestreefd om te voldoen aan de Richtlijnen van de

Schijf van Vijf, maar daarbij zijn de voedselbanken wel afhankelijk

van wat ze gedoneerd krijgen.

In de periode van 31 oktober t/m 11 november is het mogelijk om een donatie te doen voor de

voedselbank bij IKC Spoorbuurt. Er zullen zwarte kratten op het podium staan waar u uw donatie in

kunt leveren. Graag houdbare spullen zoals:

● Pasta, rijst, couscous, aardappelpuree.
● Pastasauzen, soep.
● Ontbijtgranen, broodbeleg (jam, pindakaas).
● Vlees en vis in blik.
● Groente en fruit in blik.
● Zonnebloem- of olijfolie.
● Houdbare melk.

Alvast heel erg bedankt!

AED
Sinds 2018 heeft IKC Spoorbuurt een AED in het gebouw. Deze AED

hopen we nooit nodig te hebben en tegelijkertijd is het een

geruststellende gedachte dat we er één op locatie hebben. Het

apparaat is geschikt voor zowel kinderen als volwassenen. Deze week

is het apparaat vernieuwd. Dit dient eens in de vijf jaar te te gebeuren.



Herfstvakantie
Aanstaande vrijdag, 14 oktober, krijgen de kinderen om 14.00 uur herfstvakantie. De herfstvakantie

duurt een week. Maandag 24 oktober is de eerste schooldag weer. De kinderopvang en BSO draaien

gewoon door in de herfstvakantie.

Filmopnames
In de week na de vakantie zullen er bij IKC Spoorbuurt filmopnames worden gemaakt met een drone.

Dit gebeurt zowel binnen als buiten het gebouw. Van deze opnames wordt uiteindelijk een filmpje

van ongeveer 1,5 minuut gemaakt waarbij we laten zien wat IKC Spoorbuurt is. Dit filmpje zal de

digitale rondleiding op de website gaan vervangen.Voor een voorproefje kijk op

https://fb.watch/g6eb3WlaiT/

LICHTJESAVOND
Zet het alvast in uw agenda: Donderdag 10 november organiseren wij een lichtjesavond bij IKC

Spoorbuurt. De avond voorafgaand aan Sint Maarten kunt u tussen 18.00 en 19.00 uur de

lampionnen van de kinderen bewonderen die zij maken voor Sint Maarten. Dit alles in een feestelijke

entourage binnen in IKC Spoorbuurt. Meer informatie volgt zsm.

Informatieavond Kanjertraining

Op dinsdag 24 januari vindt er een informatiebijeenkomst plaats over de
Kanjertraining. Deze bijeenkomst is voor nieuwe ouders, ouders die de
afgelopen twee jaar bij ons op het IKC zijn gekomen, maar nog niet eerder een
bijeenkomst hebben bijgewoond en voor een ieder die er gewoon heel graag
bij wilt zijn. De avond wordt verzorgt door Nienke Okkema, onze trainer van
de Kanjertraining. Tijdens deze interactieve bijeenkomst wordt u
meegenomen in de sociaal emotionele aanpak zoals we deze binnen IKC
Spoorbuurt hanteren. De avond begint om 19.30 uur en vindt plaats in de
aula.

Hartelijke groet,
Dennis Burger, Directeur IKC Spoorbuurt

https://fb.watch/g6eb3WlaiT/
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