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Sinterklaasfeest IKC Spoorbuurt maandag 5 december 2022
De sintfestiviteiten zijn deze weken al in volle gang. We volgen het Sinterklaasjournaal! En we
hebben onze schoenen gezet. Als kado kreeg elke klas een bakpakket zodat alle kinderen
pepernoten konden bakken deze periode. Dit alles is ons aangeboden door HomeMade
bakmixen. Grote dank voor deze sponsoring van 66 pakken Pepernotenmix! Het ruikt heerlijk
deze weken!

Ook de pietengym is AAN! Juf Asli en Juf Melanie hebben hun uiterste best gedaan om de
hele gymzaal om te bouwen tot een heus PietenGymParadijs.

De kinderen van groepen 6/7/8 zijn druk bezig met hun surprise. Ook dit jaar is het de
bedoeling dat de kinderen hun surprise vrijdag 2 dec al mee naar school nemen en
neerzetten op het zonneplein bij je eigen klas. Met de naam van het kind voor wie het is op
de onderkant bevestigd.
(niet zichtbaar)
Deze tentoonstelling van surprises kan bewonderd worden door het hele IKC gedurende
deze vrijdag 3 dec. Ook als ouders bent u hierbij van harte welkom om een kijkje te nemen.

Gelukkig komen Sint en Pieten ook dit jaar weer een bezoek brengen.
Hij komt, hij komt op maandag 5 december!
Hier even de belangrijkste informatie op een rijtje.

De kinderen mogen deze dag gewoon om 8.20 uur op school komen en verzamelen bij de
leerkracht buiten op de afgesproken plek op het grote plein. Kleutergroepen in de
pannakooi. Onder het genot van het draaiorgel lopen wij dan om 8:30 in optocht naar het
station achter het draaiorgel aan om de Sint en de pieten op te halen.

Wij willen alle ouders/opa’s/oma’s/andere belangstellenden vragen om hun kind bij de
leerkracht te brengen en vervolgens een plekje te zoeken op de stoep langs de route.
Iedereen is welkom om de Sint en de pieten te verwelkomen. Als Sint en de pieten er zijn
verwelkomen wij ze op het grote plein. Ook hierbij bent u van harte welkom. Vervolgens
gaan we rond 9:15 het Sinterklaasfeest vieren in de groepen. Om 13.45 uur nemen de Sint en
de pieten afscheid van ons, alle kinderen zingen hem toe in een afscheidsliedje door de
gangen. Om 14.00 uur zijn de kinderen vrij en wensen wij iedereen alvast een fijne
pakjesavond!

Speciale dank gaat uit naar Moniek Tuin en Elvira de Wit voor het organiseren van alle
activiteiten in deze Sinterklaastijd. Op naar een mooi Sinterklaasfeest! Het Sintcomité



Hulp gevraagd bij tegelwippen
Op woensdag 1 februari zal het Tiny Forest worden aangelegd bij IKC Spoorbuurt. Om dit

minibos te kunnen aanleggen moeten eerst de tegels in een oppervlakte ter grootte van

een tennisbaan worden verwijderd. Om dit mogelijk te maken zijn we op zoek naar een

aantal vrijwilligers die de tegels er uit willen halen. Van de tegels die eruit worden gehaald

zullen twee banken worden gemaakt voor het buitenlokaal dat aan het Tiny Forest zal

grenzen. Wilt u meehelpen de tegels er uit te halen, dan kunt u contact zoeken met Dennis

Burger, directeur van IKC Spoorbuurt.

Plantdagen

Op woensdag 18 januari zal het Voedselbosje worden

aangeplant op het binnenterrein van IKC Spoorbuurt. Het voedselbosje zal met behulp van



leerlingen van groep 7 worden aangeplant. Op woensdag 1 februari zal het Tiny Forest

worden aangeplant. Dit gebeurt samen met de kinderen van groep 5 en 6. De aanleg van

beide bosjes is in samenwerking met gemeente Hollands Kroon en IVN Natuureducatie.

Kopkrant Samenwerkingsverband
Het samenwerkingsverband rondom Passend
Onderwijs Kop van Noord Holland brengt regelmatig
een informatiekrant uit met inspirerende en actuele
artikelen rondom passend en inclusief onderwijs in de
Kop. In de nieuwste editie van deze krant is onder
andere een artikel te vinden over de reis naar Finland
die Gwenda Rwazo (intern begeleider) en
ondergetekende maakte met collega directeuren en
intern begeleiders van de scholen binnen onze regio.
Zeker de moeite waard om even te lezen. U vindt de
Kopkrant via deze link: Kopkrant November 2022.

Hartelijke groet,
Dennis Burger, Directeur IKC Spoorbuurt

https://issuu.com/swvkopvannhpo/docs/kopkrant_24_nov_2022


Activiteiten van samenwerkingspartners en verenigingen


