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Agenda
Ma 27 sep

Di 28 sep

Wo 29 sep

Do 30 sep

Studiedag
Dramales gr 1-2
onderwijspersoneel
 kinderen vrij

Vrij 1 okt

Kleuters vrij

Van de directie

Corona-aanpassingen

Maandag is er een studiedag en zijn alle
schoolgaande kinderen vrij. Het team zal deze dag
aan de slag gaan met de schoolvisie
en gezien het aantal nieuwe collega’s zal er ook
een teambuildingsactiviteit plaatsvinden.
We wensen alle kinderen en ouders een fijne vrije
dag toe.

Zoals u weet, wordt na dit weekend de 1.5 meter
afstandsregel losgelaten. Dit verandert voor ons
IKC niets aan de inloop ’s ochtends. We hebben
gemerkt dat het zelfstandig naar binnenlopen bij
de kleuters prima verloopt. Er blijft hulp aanwezig
voor de kinderen die dit lastig vinden. Mocht er
iets belangrijks zijn dat u graag persoonlijk met de
leerkracht wilt delen, willen we u vragen na
schooltijd eventjes langs te komen. Zo houden we
het rustig in de gangen en kunnen we voldoende
aandacht hebben voor de kinderen.
De peuterouders kunnen gewoon, net zoals ze
gewend waren, gewoon het gebouw binnen.

Week tegen pesten
Maandag 27 september t/m vrijdag 1 oktober is
het de week tegen pesten. Natuurlijk wordt er
tijdens de lessen van de Vreedzame School het
hele jaar aandacht besteed aan wenselijke
omgangsvormen. Volgende week zal dit nog even
extra worden belicht, in de vorm van filmpjes en
gesprekken. Het thema is deze keer “buitensluiten,
uitgesloten!” We streven ernaar om een zo veilig
mogelijke omgeving te zijn voor ieder kind.

Dramalessen groep 1-2
De kleutergroepen genieten
al een paar weken van de
dramalessen. In de
dramalessen wordt vooral
aandacht besteed aan
samenwerking en je vrij
voelen in de groep. Juf
Suzan (dramadocente)
biedt hiervoor afwisselende
werkvormen aan. Wellicht
heeft uw kind hier thuis al
iets over verteld.
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Ingezonden bericht- gemeente Lingewaard
4 t/m 10 oktober is het de week van de opvoeding.
Vanuit de Gemeente Lingewaard worden
verschillende activiteiten aangeboden met
uiteenlopende thema’s. In de bijgesloten folder
vindt u nog meer mogelijkheden bij
opvoedingsvragen.

Ingezonden bericht- Kinderboekenweek
Samen met de ondernemersvereniging van
Huissen, organiseert de Bruna in het kader van de
Kinderboekenweek een beroepenfeest op
zaterdag 9 oktober van 13-16 uur in het centrum
van Huissen. De kinderen kunnen kennismaken
met verschillende beroepen: brandweer, politie ,
ambulance, hondentrimster,
burgemeester enz .Ons tweede Jeelo-project is
Leren voor Later’. Dit start na de herstvakantie. Dit
is een mooi voorproefje hiervoor!

