
 

November 2020 

Corona 
Het zijn nog steeds gekke en 

spannende tijden. Ook voor 

ons is het vreemd en 

onwerkelijk om “anders” te 

denken en beperkt te zijn in 

o.a. contacten met ouders en 

het organiseren van 

activiteiten. Ook voor ons 

geldt echter dat de gezondheid 

van kinderen, medewerkers en 

ouders voorop staat. We 

volgen dan ook de 

maatregelen van de RIVM en 

de GGD die gerelateerd zijn 

aan basisscholen. We staan als 

school in nauw contact met de 

GGD en zij adviseren ons in de 

maatregelen en de 

communicatie. U mag er van 

uitgaan dat als er aanleiding is 

om informatie met u te delen 

dat we dat ook zeker zullen 

doen. Mocht u vragen hebben 

kunt u altijd contact 

(telefonisch) met ons 

opnemen. Stel een vraag en 

geloof niet bij voorbaat alles 

wat u hoort! 

 

Speelplein 
Afgelopen periode zijn er extra 

palen gelegd om zo de 

verspreiding van het zand en 

grind op het plein tegen te 

gaan. 

 

 

Van de ouderraad 
Vanuit de Ouderraad is een 

bedrag van €50 per klas 

beschikbaar gesteld om een 

spel aan te kunnen schaffen. 

Dit is gedaan om de sfeer en 

gezelligheid  in de klas te 

bevorderen, omdat we door 

Corona en alle bijbehorende 

maatregelen al zoveel leuke 

momenten moeten missen. Op 

dit moment hebben alle 

groepen een keuze gemaakt 

en zijn ook de meeste spellen 

overhandigd door de 

Ouderraad. Wij wensen 

iedereen hiermee heel veel 

plezier! Inmiddels zijn ook de 

voorbereidingen voor het 

Sinterklaasfeest in volle gang. 

Hoewel door alle 

Coronamaatregelen de komst 

en ontvangst van Sinterklaas 

anders zal zijn dan andere 

jaren, zijn we ervan overtuigd 

dat 4 december een 

onvergetelijke dag zal gaan 

worden voor alle kinderen bij 

op het IKC. We gaan er samen 

een mooi feest van maken. 

 
De verrassing van de 

ouderraad! 

 

Studiedagen 
De studiedagen voor dit 

schooljaar zijn gepland op: 
-maandag 7 dec  groep 1-8  

-woensdag 20 jan groep 1-4 

-woensdag 31 mrt groep 1-4 

-woensdag 14 juli groep 1-8 

Voorstelling 1-2  
Meneer Kruis en meneer Mol 

gaan naar school en leren met 

muziek en dans tellen, de 

letters, de kleuren en de dagen 

van de week. De kinderen van 

groep 1-2 hebben genoten van 

een leuke voorstelling. 

 

 
 

Kerstmis 2020 
Als gevolg van Corona zal ook 

het Kerstfeest op school 

anders worden georganiseerd. 

Er zal ’s avonds geen viering 

zijn met Kerstmaaltijd. 

Binnenkort ontvangt u de 

informatie over het Kerstfeest. 

 

Adviesgesprekken 
In de eerste weken van 

november hebben de 

leerkrachten van groep 8 de 

adviesgesprekken gevoerd. In 

deze gesprekken hebben de 

kinderen en de ouders het 

advies gekregen met 

betrekking tot het voortgezet 

onderwijs. 

 

Container luiers 
Binnenkort zal de gemeente 

de container voor de luiers 

verplaatsten naar de 

parkeerplaats bij het IKC. Dit is 

vooralsnog een tijdelijke 

locatie. 


