Nieuwsbrief
16 maart 2021

OUDERGESPREKKEN EN DAARNA OP WEG NAAR HET
PAASFEEST
In de week van 29 maart worden de oudergesprekken gehouden met alle ouders van de groepen 1 – 7. De
ouders met een kind in groep 8 krijgen geen oudergesprek meer (dit heeft al plaatsgevonden) maar krijgen
wel een terugkoppeling van de CITO-toetsen. U mag uw kind laten aanschuiven bij het oudergesprek, we
laten de keuze of u dit doet aan u. Denkt u er om dat de gesprekken via Teams plaatsvinden? De leerkracht
kan u helpen bij (digitale) vragen.
Donderdag 1 april wordt het paasfeest gevierd op onze locatie. In deze nieuwsbrief leest u er alles over.
Mijn laatste twee weken als IKC directeur van onze locatie zijn aangebroken. Op dit moment is nog niet
bekend aan wie ik het stokje overdraag, maar ik heb er alle vertrouwen in dat snel bekend wordt wie de
leiding overneemt.
Hartelijke groet, mede namens het team,
Joyce Mollema
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Belangrijke data school en opvang

Maart

April

School

Tussen 1 – 19

In de groepen 3 t/m 8 wordt een
aantal Cito-toetsen afgenomen om de
leerontwikkeling van kinderen in kaart te
brengen.

School

Woensdag 24

De Grote Rekendag vervalt vanwege de
coronamaatregelen

School

Donderdag 25

Alle kinderen krijgen hun rapport mee

Hele locatie

Maandag 29 en
dinsdag 30

10-minutengesprekken (groep 1 t/m 7) via
Teams of telefoon

Hele locatie

Woensdag 31

Laatste werkdag van Joyce Mollema als
directeur op IKC Dom Helder Camara

Hele locatie

Donderdag 1

Het paasfeest wordt gevierd

School

Vrijdag 2

Goede Vrijdag, school is gesloten

Opvang

Vrijdag 2

Goede Vrijdag, de peuterspeelzaal en noodBSO zijn geopend

Hele locatie

Maandag 5

Tweede Paasdag, de hele locatie is gesloten

ng
De namen van de
opvanggroepen zijn bekend!

Opva

Zoals u weet hebben we sinds 1 januari 2021 onze
eigen opvang. We hebben een peuterspeelzaal,
een
peuterdoorstroomgroep
en
bieden
buitenschoolse opvang aan (zowel voor schooltijd
als na schooltijd als in vakanties). Tot op heden
hadden onze opvanggroepen geen namen. Maar
nu zijn de namen van de groepen bekend:
Peuterspeelzaal: de flamingo’s
Peuterdoorstroomgroep/jongste BSO-groep: de
Bijen
Oudste BSO-groep: de Panters
Zodra we alle groepen weer volledig mogen
openen, gaan we de naamgeving vieren.

We starten een derde
BSO-groep!
Het gaat goed met onze BSO, zó goed dat we een
extra groep gaan starten. Vanaf 1 mei starten we
een derde BSO-groep op de donderdagen. Indien
er meer vraag komt, kan de derde BSO-groep ook
op andere dagen open.
Mocht u opvang nodig hebben, dan kunt u via de
website van VCOG Kinderopvang uw interesse laten
blijken (dit mag trouwens ook bij Tamira Dikboom,
senior pedagogisch medewerker van onze opvang)
of direct inschrijven:
1. Ga naar www.vcogkinderopvang.nl
2. Klik op de hoofdpagina van de website op de
rode button ‘Inschrijven’.
3. Vul alles in wat gevraagd wordt in het scherm dat
zich opent.
4. U kunt evt. opmerkingen of vragen die u hebt
kwijt in het vak ‘Bijzonderheden’. De administratie
van VCOG Kinderopvang neemt contact met u op
om de vragen te beantwoorden.
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Schoo
We vieren het paasfeest met
elkaar op donderdag 1 april
Ondanks Corona willen we dit jaar weer graag
samen het paasfeest op school vieren, we
hebben de viering daarom ietwat aangepast. In
het komende stukje staat belangrijke data en
informatie beschreven.

Aanmelden nieuwe kleuters
(broertjes / zusjes) voor school
Vanaf dit moment ontvangen we de aanmeldingen
voor broertjes / zusjes die, zodra ze vier jaar
zijn, naar onze school toe komen graag. Wordt
uw zoon of dochter vier jaar tussen nu en juli
2023? Meld hem of haar dan aan! Dit kunt u doen
door een mailtje te sturen naar Ronald Staal:
r.staal@vcog.nl.

Gymnastiek – Rots en
Watertraining wordt weer
opgestart
Vanaf maandag 22 maart gaan we weer starten
met de gymlessen – Rots en Watertraining in
de sporthal. Er kan in de sporthal veilig gesport
worden waarbij we de coronamaatregelen kunnen
hanteren. We zullen het rooster aanhouden dat
gold voor de schoolsluiting.

We vieren het Paasfeest dit jaar op donderdag 1
april (en dat is geen grap). De kinderen mogen
op deze dag in hun pyjama of ‘chill’pak naar
school komen! We houden in de klas samen een
paasontbijt, we willen u vragen uw kind een
ontbijt mee naar school te geven, bestaand uit
iets te eten en iets te drinken. Het hoeft absoluut
geen bijzonder paasontbijt zijn, gewoon wat u
thuis gewend bent! Daarnaast zullen de kinderen
ook een kleine, smakelijke verrassing van de
leerkracht krijgen.
Belangrijke data:
Maandag 29 maart

Geef op deze
dag een bord
en bestek mee met
uw kind. Het zou
fijn zijn als beiden
zijn voorzien van
de naam van uw
kind.

Donderdag 1 april

De
paasviering! de
kinderen mogen in
pyjama naar school
komen en nemen
een ontbijt mee
vanuit huis.

We kijken al uit naar een vrolijk paasfeest
in de klas!

Alle teamleden die een
een romper. Momenteel
Ze ontvingen de eerste
rompertje (voorheen
Camaraschool).

De eerstvolgende IKC nieuwsbrief ontvangt u dinsdag 30 maart 2021 via Social Schools.

baby krijgen, ontvangen
zijn drie juffen zwanger.
IKC Dom Helder Camara
was het Dom Helder
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