Nieuwsbrief
30 maart 2021

BEDANKT VOOR DE MOOIE JAREN EN ALLE SUCCES
GEWENST VOOR DE TOEKOMST!
Normaal gesproken begin ik een nieuwsbrief met het delen van actualiteiten die leven op onze locatie. Nu
maak ik gebruik van het gegeven dat ik zelf de actualiteit ben…
Morgen, woensdag 31 maart, is mijn laatste werkdag op ons IKC. Na bijna zeven jaar werkzaam te zijn geweest
op onze locatie, start ik per 1 april op mijn nieuwe werkplek. Ik heb mijn taken inmiddels overgedragen
aan Ronald Staal, Jorinde Kloekhorst en Tamira Dikboom en heb er het volste vertrouwen in dat zij de
leidinggevende taken perfect voortzetten.
Ik wil u bedanken voor zeven prachtige jaren. Met velen van u heb ik contact gehad (op welke manier dan
ook). Het lukt niet om persoonlijk afscheid te nemen van u en dat hoeft ook niet: I just did my job! Het was
een geweldige ‘job’ en ik wens u alle goeds voor nu en in de toekomst.
Hartelijke groet,
Joyce Mollema

Onnemaheerd 2		

9736 AM Groningen

Tel. 050 - 541 22 50

Fax. 050 - 549 07 04
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Belangrijke data school en opvang
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 (ieder kind
moet bord, beker, bestek meenemen in een
tas voorzien van zijn/haar naam)

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

Maart

April

ng

Opva

Opvang bij de BSO
Helaas mag de BSO nog steeds niet geheel
open vanwege de coronamaatregelen. Ouders
die opvang afnemen, hebben vorige week een
nieuwsbrief gekregen.
We merken dat de vraag naar opvang aantrekt.
In de vorige nieuwsbrief deelden we met u dat
we per 1 mei een extra BSO-groep openen op
donderdagen. We merken dat we op de twee
andere drukke dagen (maandag en dinsdag)
ook aan het groeien zijn. Mócht u opvang nodig
hebben op korte of langere termijn, meld uw kind
dan alvast aan!
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:

Aanvragen noodopvang BSO
Als u noodopvang nodig hebt, kunt u dit aanvragen
op de gebruikelijke wijze. Let op: de aanvragen
moeten vanaf dit moment naar Tamira Dikdoom
gestuurd worden: t.dikboom@vcogkinderopvang.nl
U kunt al aanvragen tot en met de meivakantie,
zo kunnen we zorgen voor een goede planning.

1. Ga naar 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.

Ingezonden:
Waar is Klaas de rups?
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:
Woensdag 31 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.

Online-tekenfilm over Pasen
Op zaterdag 3 april (Stille Zaterdag) publiceert de
Nieuwe Kerk in Groningen speciaal voor kinderen
van 4 tot 12 jaar op YouTube een tekenfilm over
de boodschap van Pasen. Hoofdrol in de tekenfilm
spelen de kinderen Mirjam en Micha en de rups
Klaas.
Klaas is verdwenen. In plaats daarvan heeft Micha
een raar hard dood ding in zijn jampotje. Is Klaas
dood? Of komt hij, net als rupsje Nooitgenoeg, er
na een week weer uit als een prachtige vlinder?
Op zoek naar het antwoord komen Mirjam en
Micha onderweg allerlei figuren uit de bijbel tegen.
Zoals Noach en Mozes. In de bijbelverhalen over
hen lijkt het ook of het nooit meer goed komt.
Maar dan gebeurt er plotseling iets waardoor alles
anders wordt. Kijk op 3 april 2021 vanaf 17.00
uur op youtube.com/nieuwekerkgroningen of via
nieuwekerkgroningen.nl.
Meer informatie:
Desiree Bosch, telefoon 050-5490594

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

De eerstvolgende IKC nieuwsbrief ontvangt u dinsdag 13 april 2021. Volg ons ook op Twitter.

3

