Nieuwsbrief April 2022
Belangrijke data voor uw planning:
Week 13
: Week van het geld groepen 7 en 8
Met gastlessen van Marjolein Boertjes (ZLM) en Edwin Moens (docent economie)
31 maart
: Inloopspreekuur CJG
31 maart
: Theoretisch verkeersexamen groep 7
4 april
: Skate-clinic voor de groepen 3 t/m 8 (locatie Zomerweg)
5 april
: Workshop 1 Tijd voor Theater - groepen 3, 4 en 5
6 april
: Gastles Joost de Goffau voor de groepen 7 en 8 (locatie Elsdorpweg)
7 april
: Inloopspreekuur GGD
12 april
: Workshop 2 Tijd voor Theater - Groepen 3, 4 en 5
12 april
: Workshop ‘Moederdagcadeau maken’ - Groepen 1 en 2
14 april
: Inloopspreekuur kindercoach
15 april
: Goede vrijdag
18 april
: Tweede Paasdag
20 en 21 april
: IEP-eindtoets groep 8
21 april
: Inloopspreekuur SMWO
22 april
: Koningsspelen (info volgt)
25-4 t/m 6-5
: Meivakantie
4 mei
: Dodenherdenking Kloetinge
9 mei
: Alberodag voor leerkrachten (alle leerlingen zijn die dag vrij)
Afwezigheid/vervanging:
11 april
: Meester Ron hele dag afwezig (nascholing) - niet bereikbaar
19 april
: Meester Ron ’s ochtends afwezig (directie-overleg) - wel bereikbaar
21 april
: Meester Ron hele dag afwezig - niet bereikbaar
Dodenherdenking Kloetinge:
Door corona-omstandigheden hebben we twee jaar geen bijdrage kunnen leveren aan de dodenherdenking in
Kloetinge. Als school hebben wij het grafmonument van J.M. Dicaire aan de begraafplaats in Kloetinge
geadopteerd en op 4 mei legt een afvaardiging van de leerlingen uit groep 7 daar een mooi bloemstuk als
herdenking, maar ook uit dankbaarheid voor onze vrijheid.
Wethouder Joost de Goffau zal op woensdag 6 april een gastles verzorgen over het thema vrijheid in de
groepen 7 en 8. Traditiegetrouw zal een aantal leerlingen uit onze groep 7 tijdens de herdenking een passend
gedicht voordragen rondom het thema vrijheid. Voor de herdenkingsbijeenkomst volgt nog een uitnodiging.
Speelplein:
Op dit ogenblik is ons plein best leeg. Voor kinderen die graag
willen voetballen is dit geen probleem, maar de klim- en
klauterkinderen onder ons zijn nu toch wel een keer aan de
beurt. De speelpleincommissie heeft besloten dat er een klim- en
klautertoestel gaat komen op het gedeelte voor het gebouw, dus
voor de ramen aan de straatzijde. Het toestel zal uitgevoerd
worden met groene accenten, zoals ze ook in het gebouw
aanwezig zijn. Het plan omvat eveneens het aanbrengen van
schaduwdoek boven de zandbak en boven gedeeltes van het
buitenlokaal. Voor ouders die zich afvragen waar dit buitenlokaal
is. Dat is de buitenruimte, tussen de berging en de hoofdingang
in het hekwerk, waar maar geen gras wil groeien. Er is tevens een
aanvraag gedaan voor graszoden op die plek. Er was een wens om een pannakooitje te realiseren rondom het
zwarte tegelgedeelte in het plein. Voorlopig vragen we twee vaste doeltjes aan, omdat we de juiste boarding
nog niet gevonden hebben.

GVO en HVO:
Ouders van de leerlingen uit groep 4 hebben een mailtje gehad over het volgen van lessen HVO of GVO in de
groepen 5 t/m 8. In dit mailtje, voorzien van een folder, een schrijven van de juffen HVO en GVO, zat een link
naar een formulier waarop een keuze gemaakt kon worden.
Nu al een keuze maken lijkt erg vroeg, maar wanneer we de
aantallen nu al weten kunnen we de lessen alvast aanvragen. Zo
weten we in een vroeg stadium of de lessen doorgang kunnen
hebben.
Indien ouders nog vragen hebben, kunnen ze contact opnemen
met de leerkracht van hun kind of de directie.
Koningsspelen 2022:
Het lijkt erop dat de Koningsspelen dit jaar weer gaan verlopen zoals we dit gewend waren. Geen restricties en
geen belemmeringen. Onze Koningsspelen-commissie is al druk met de voorbereidingen bezig en natuurlijk
krijgen we weer hulp van CIOS-studenten. Op vrijdag 22 april zullen er spelen zijn voor de groepen 3 t/m 8
(Wesselopark) en op donderdag 21 april zullen de Koningsspelen voor de groepen 1 en 2 plaatsvinden op het
plein.
Over de Koningsspelen ontvangen ouders meer informatie in een apart schrijven.
Het liedje waarmee we de Koningsspelen beginnen is inmiddels bekend: Kinderen voor Kinderen - FitTop10. Die
kan natuurlijk ook thuis bekeken worden: https://www.youtube.com/watch?v=IU1xmydGadY
Het thema van 2022 is: Voel je Fit. Wil je thuis alvast aan de slag ? Op deze pagina vind je allerlei leuke ideeën.
Gezamenlijke communicatie:
Geleidelijk aan willen we ook de nieuwsbrief integraal maken en steeds meer nieuws vanuit de opvang
opnemen. Deze maand wordt er wat meer verteld vanuit de peuter- kleuterklas en is er afgesproken om per
maand het activiteitenplan voor de buitenschoolse opvang op te nemen. Zo weten ouders precies wat er na
schooltijd bij de BSO op het programma staat.
Peuter- kleuterklas:
Met ingang van 1 april starten wij weer met de peuter-kleuterklas.
We zijn ontzettend blij dat dit na een lange tijd weer mogelijk is omdat dit een positief en leerzaam onderdeel
is binnen ons IKC.
Tijdens deze ochtend nemen de oudste peuters onder begeleiding van een pedagogisch medewerker deel aan
leermomenten en activiteiten in de kleuterklas.
Voorlopig vindt dit plaats op de woensdagochtenden tijdens schoolweken van 8:30-11:30.
Met deze samenwerking zorgen wij ervoor dat er een doorgaande lijn plaatsvindt binnen ons IKC en zo de
overstap naar groep één kleiner wordt gemaakt. De kinderen leren elkaar en de juffen beter kennen en voelen
zich hierdoor veiliger en vertrouwder in ons IKC.
Ook biedt het meer uitdaging in de ontwikkeling van onze peuters en is het vooral leuk om als peuter naar
“de grote kinderen” te mogen gaan.
Afwisselend zullen we een bezoek brengen aan alle kleuterklassen.
De juffen van de kleuterklassen en de pedagogisch medewerkers van de peutergroepen kijken positief uit naar
deze samenwerking!
Schoolvakantieplanning schooljaar 2022-2023:
Sommige ouders hebben er al naar geïnformeerd, de vakantieplanning voor het volgend schooljaar. Handig bij
het vooruit plannen van een vakantie:
Zomervakantie 2022:
Herfstvakantie:
Kerstvakantie:
Voorjaarsvakantie:
Goede vrijdag:
Tweede Paasdag:
Meivakantie:
Hemelvaart:
Tweede Pinksterdag:
Zomervakantie 2023:

25 juli t/m 2 september
24 t/m 28 oktober
26 december t/m 6 januari
20 t/m 24 februari
7 april
10 april
24 april t/m 5 mei (inclusief Koningsdag en Bevrijdingsdag)
18 en 19 mei
29 mei
17 juli t/m 25 augustus

BSO
Maandkalender
April 2022
Thema: Lente & Pasen

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

4
Vogel voeder ketting
maken

5
Vogel voeder ketting
maken

6
Bijtjes of
lieveheersbeestje
knutselen
Buitenspel met
sportmedewerker

7
Vlinders knutselen
Buitenspel rijm run

11
Lente Bingo

12
Lente Bingo

13
Paashaas silhouet
Buitenspel met
sportmedewerker

14
Eieren schilderen
Eierrace

18
Gesloten in verband met
2e Pasen

19
Vogelhuisje maken

20
Vogelhuisje maken
Buitenspel met
sportmedewerker

21

25
Vakantiemix

26
Vakantiemix

27
Gesloten in verband met
Koningsdag

Koningsspelen.

28
Vakantiemix

Met vriendelijke groet,

Team van IKC Kloetinge

