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6 sep. t/m 12 sept. 2018

Verjaardagen.
VAN HARTE GEFELICITEERD EN EEN FIJNE DAG!!
Datum
Naam
 roep
G
September
8
11
11

Kian Rink
Finn van den Hengel
Tobias van Schie

2C
2B
8

Belangrijke data:
Maandag 10 september
Dinsdag 11 september

: Informatie avonden van groep 4A en 5B (19.15u - 20.15u)
groep 6 
(20.30u - 21.30u)
: Martijn directieberaad (Selma aanwezig)

Woensdag 12 september : juf Susanne jarig
Donderdag 13 september : Informatieavond groepen 1-2 (19.00u - 20.00u)
groep 4B (20.00u - 21.00u)

Mededelingen.

❖

Verwisseling letters bij de groepen 4:

In het meegegeven informatieboekje staan achter de leerkrachten van groep 4 de
verkeerde letters. De kinderen die bij juf Sandra en Karin zitten zijn groep 4A en de
kinderen die bij juf Mariet en Madelinde zitten, zijn groep 4B.
Dit betekent dus dat de ouders van groep 4B (Mariet en Madelinde) aanstaande
donderdag van harte worden uitgenodigd op de informatieavond. (zie “belangrijke data”)

❖ Medewerkersavond IKC Touwlaan
Afgelopen maandagavond hadden wij met de collega’s van de Nicolaasschool en
Kinderopvang SKIJ een medewerkersavond rondom de ontwikkeling van het toekomstige
kindcentrum aan de Touwlaan. Na wat soep en broodjes hebben we onder leiding van Job
van Velsen (EtuConsult) ideeën uitgewisseld en aanbevelingen gegeven over 5
hoofdthema’s:
1- Visie op leren en ontwikkelen
2- Pedagogische visie
3- Doorgaande lijn jonge kind (van 0-8 jaar)
4- Het gebouw/inrichting/buitenruimte
5- Een hecht team van professionals
Al deze input wordt verzameld en verwerkt om daar op een later tijdstip mee verder te
gaan. We kijken terug op een constructieve, prettige en geslaagde avond.

Oproepjes.
❖ Groepen 1/2 bezoeken De Molen.
In het kader van het thema waar we momenteel aan werken, “Alles voor een
pannenkoek/Het restaurant”, brengen we donderdagochtend 13 september een bezoek
aan De Molen. De groepen die nog hulp kunnen gebruiken, zullen vandaag een bericht via
de klassenapp versturen.
❖ Open muziekles bij Amicitia:
Op zaterdag 8 september kunnen de kinderen deelnemen aan een open muziekles bij
“Harmonie Amicitia” aan de Panoven 14. Tussen 10.30 uur en 11.30 uur kunnen ze daar
terecht! Zie de meegestuurde bijlage bij deze Infatimatief.

